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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ على نةينا محمد وعلى آلو وصحةو أجمعين
 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثَتاً وبعد...
خ موسى بن أٛتد اٟتجاوي اٟتنبلػ  ػ رٛتػو اهلل تعػا  ػ وأصػا ىػذا الشػرح فهذا شرح لكتاب "زاد ا١تستقنع" للشي

دروس ألقيتها يف مسجد الشيخ ٛتود اٟتسػُت الشػيلدر رٛتػو اهلل يف مد نػئ ،افػام فقػاـ بعػ  الفػبلب ػ وّفقهػم 
و رجػا  اهلل ػ بكتابتو مث أشار علّ  بع  اإلخواف بفباعػئ ىػذا الشػرحم فقمػا ٔتراجعتػو إلػدر اإلمكػافم مث أخرجتػ

 االنتفاع بو.
 سافبلً اهلل جّا وعبل أف  نفع بو وأف ٬تعلو خالصاً لوجهو الكرًنم إنو ٣تيب الدعا .

 كتبو عضو الدعوة واإلرشاد بفرع وزارة الشؤوف اإلسبلميئ واألوإلاؼ والدعوة واإلرشاد ْتافا 
 ىػ .ٖٖٗٔ/ٕٔ/ٕٛٛتد بن عبد الّلو بن عبد العز ز اٟتمد 
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 المقدمة
هلل ٨تمده ونستعينو ونستيلفره م ونعوذ باهلل من شرور أنفسػنا وسػيتات أعمالنػا م مػن  هػده اهلل إف اٟتمد 

فبل مضا لو م ومن ُ ضلا فبل ىادي لو م وأشهد أف ال إلو إال اهلل و،ده ال شر ك لو م وأشهد أف ٤تمداً عبده 
 ورسولو . 

ٱ  ٻ  چ م ( ٔ) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٻ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ م (ٕ)  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ   ٹ    ٹ

 .( ٖ)  چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳
م وشػػر األمػػور ٤تػػدوالام وكػػا ٤تدوػػئ أمػػا بعػػد فػػقف أصػػدؽ اٟتػػد   كتػػاب اهللم وخػػَت ا٢تػػدي ىػػدُي ٤تمػػد 

 بدعئم وكا بدعئ ضبللئم وكا ضبللئ يف النار .
ألف العمػػا ال  ُقبػػا وإف كػػاف ؛ مث إف علػػم الفقػػو مػػن أىػػم العلػػـو وأفضػػلها م فيػػو  عبػػد ا١تسػػلم ربػػو علػػى بصػػَتة

بالتفقػو يف د ػن اهلل خالصاً ،ىت  كوف صواباً على السنئم فوجب على ا١تسلم أف  عبػد اهلل علػى بصػَتة مػن أمػره 
  م وبو  عػرؼ ا١تسػلم مػا أ،لػو اهلل ومػا ،رمػو مػن البيػوع واألنكحػئم وبػو  عػرؼ اٟتػدود واٞتنا ػات و ػَت ذلػك

 من األ،كاـ الشرعيئ التكليفيئ اليت كلف اهلل ُّا عباده .
قصػػوُد مػػن ذلػػك أخػػذ وإف مػػن الفػػرؽ النافعػػئ الػػيت  ُػػدرس ُّػػا الفقػػو دراسػػئ ا١تتػػوَف الفقهيػػَئ ا١تذىبيػػَئ م ولػػي  ا١ت

 ا١تسافا الفقهيئ ٣تردًة عن األدلئ با ٕتب معرفئ األدلئ فقف العلم ىو معرفئ اٟتق بدليلو.
فيمػا وإلػع بػُت أىػا العلػم مػن ا٠تػبلؼ م فػقف مػا  ػذكره صػا،ب  فيجب الرجػوع إ  كتػاب اهلل وسػنئ نبيػو 

عليػو بػا إلػد وإلػع ا٠تػبلؼ بػُت أىػا العلػم يف  ا١تنت و َته من ا١تػؤلفُت يف الفقػو لػي  كلػو صػواباً ولػي  كلػو ٣تمعػاً 
 مسافا كثَتة منو .

 : منها؛ فهذه الفر قئ يف تعلم الفقو على الكتب الفقهيئ ا١تذىبيئ ٢تا فوافد كثَتة

                                                 

 (.ٕٓٔ( آؿ عمراف آ ئ ) ٔ) 
 (.ٔ( النسا  آ ئ ) ٕ) 
 (.ٔٚم  ٓٚ( األ،زاب آ ئ ) ٖ) 
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أهنا أسها ترتيباً من الكتػب الػيت ٚتػع فيهػا مؤلفوىػا األ،اد ػَ  النبو ػَئ ا١تشػتملَئ علػى ا١تسػافا الشػرعيئ  : أولا 
أكثر أصحاب كتب أ،اد   األ،كاـ كصا،ب بلوغ ا١تراـ م وا١تنتقى من أخبار ا١تصففى إلد  وأوضح م با إف

 ألَّْفوا كتبهم على ترتيب ىذه الكتب الفقهيئ .
أهنػػا أٚتػػع لػػذىن الفالػػب يف دراسػػئ مسػػافا الفقػػو وأبعػػد عػػن تشػػتتو؛ فقنػػو مػػن ا١تعلػػـو أف الكتػػب الػػيت  : ثانيػػاا 

ليسػػػا جامعػػػػئ لؤل،كػػػاـ كلهػػػام ألف األ،كػػػاـ الشػػػرعيئ مسػػػتفادة مػػػػن ٚتعػػػا األ،اد ػػػ  النبو ػػػئ يف األ،كػػػاـ 
فقهنػػا تسػػتفاد مػػن القػػرآف والسػػنئ النبو ػػئ واإلٚتػػاع والقيػػاس وأإلػػواؿ الصػػحابئ و ػػَت م األ،اد ػػ  النبو ػػئ ومػػن  َتىػػا

 ذلك من أصوؿ األدلئ .
الحكػػم ] : ر ا١تسػللئم والقاعػدة أفأف الفقهػا   ػذكروف يف ا١تتػوف الفقهيػئ شػروقاً وإليػوداً ليػتم ُّػا َتَصػو   : ثالثػاا 

 . [على الشيء فرع عن تصوره
ودراسػػئ ا١تتػػوف الفقهيػػئ واالعتنػػا  ُّػػا ىػػو مػػا عليػػو أىػػا العلػػم إلػػدٯتاً و،ػػد ثاً كشػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػئ وابػػن   

 القيم و َت٫تا من أىا العلم فقد تلقوا الفقو ُّذه الفر قئ .
قػػوا ا١تسػػافا الفقهيػػئ مػػن ىػػذه الكتػػب مث اكتفػػوا بػػذلك وي ٭ترروىػػا لكػػنهم ي  كتفػػوا ُّػػا كا١تقلػػد ن الػػذ ن تل

بالرجوع إ  األدلئ فهذا ىػو التقليػد ا١تػذمـو م لكػنهم رجعػوا إ  الػدليا و،كَُّمػوا كتػاب اهلل وسػنئ نبيػو صػلى اهلل 
 عليو وسلم فيما اختلف فيو  العلما  .

قف العام  الذي ال نظر لو يف ا١تسافا العلميئ  سوغ لو فم أما العاجز عن النظر يف األدلئ فقنو ٬توز لو التقليد
 أف  قلد من  ثق بو من أىا العلمم إلاؿ تعا :

 .( ٔ)چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺچ  
وىذا الكتاب ا١تراد شر،و ىو "زاد ا١تستقنع يف اختصار ا١تقنع"م ألفو شرُؼ الد ِن أبو النجػا موسػى بػُن أٛتػَد 

ػػاوي ا١تقدسػػ َّ  ىػػػ ( وىػػو ،نبلػػ  ا١تػػذىب ولػػو مؤلفػػات نافعػػئ يف ا١تػػذىب اٟتنبلػػ  منهػػا  ٜٓٙا١تتػػوس سػػنئ )  اَٟتجَّ
 "اإلإلناع " . : ومنها كذلك كتابم ىذا الكتاب " زاد ا١تستقنع "

" الرَّوض  : " زاد ا١تستقنع " بكتاب أٝتاه ىػ ( فشرح ٙٗٔٔوإلد شر،هما البُػُهويت  رٛتو اهلل ا١تتوس سنئ ) 
" َكشَّاؼ القناع عن منت اإلإلناع " م ولو شرح " منتهى اإلرادات "  : وشرح " اإلإلناع " بكتاب أٝتاهم "ال ْمرِبع 
 أ ضاً.

                                                 

 (.ٖٗسورة النحا آ ئ ) (ٔ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

5 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

٘ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [: بسم اهلل الرحمن الرحيم] : قاؿ المؤلف رحمو اهلل
ئم  يف رسافلو وكتبو فقنو كاف  فتتحها بالبسمل شرع ا١تؤلف بالبسملئ اإلتداً  بالكتاب العز زم واإلتداً  بالنيب 

بسم اهلل الرحمن "  : إ  ىرإلا عظيم الرـو وفيو كما وبا ذلك يف الصحيحُت من كتاب رسوؿ اهلل 
 .( ٔ)" الرحيم من محمد عةداهلل  ورسولو إلى ىرقل عظيم الرـو 

ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   چ : وإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 .( ٕ)  چ ھ
كػل أمػر  ب بػاؿ ل أةػدأ "  : إلػاؿ رواه ا٠تفيُب البيلػدادي واٟتػافُ  الرَّىػاوي  يف أربعينػو أف النػيب وأما ما 

فهذا اٟتػد   فيػو ابػن اٞتُنػديَّ وىػو مػتهم م فاٟتػد   ضػعيف  ( ٖ)" فيو بةسم اهلل الرحمن الرحيم فهو أقطع 
 . جداً ال  ثبا عن النيب 

م و" اسػػم " ٣تػػرور ْتػػرؼ اٞتػػر م و " اهلل " مضػػاؼ إ  اسػػم م و٫تػػا البػػا  لبلسػػتعانئ والتػػ ؾ  : [بسػػم اهلل]
وعنػػد الوضػػو  م " بسػػم اهلل أؤلػػف " : متعلقػػاف ٔتحػػذوؼ ىػػو فعػػا متػػلخر مناسػػب للمقػػاـ وتقػػد ره تقػػد ره ىنػػا

سػب " بسم اهلل أإلرأ " فهو فعا متلخر عن اٞتػار واَّػرور  نا : " بسم اهلل أتوضل " وعند القرا ة تقد ره : تقد ره
 ا١تقاـ .
يف تػػلليف  ويف  أي أسػػتعُت بػػاهلل يف إلػػرا يت وأسػػتعُت بػػو يف وضػػوف  م وأتػػ ؾ بالبػػدا ة باٝتػػو  :[بسػػم اهلل]

 وضوف  م ويف إلرا يت و َت ذلك .
 اسم للذات العليئم وىو علم من أعبلمو سبحانو با ىو االسم األعظم هلل جا وعبل . : و" اهلل "

ں  ڻ   چ  م و فلق على ا١تعبود سوا  كانا عبادتو ،قاً أو باقبلً إلاؿ تعا :وأصلو: من اإللو وىو ا١تعبود 

 . (ٗ) چڻ   ڻ       ڻ  

فه  آ٢تئ لكنها آ٢تئ باقلئ م و٢تذا  ُقاؿ يف تفسَت كلمئ  (٘)چۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  چ  : وإلاؿ
 . " ال إلو إال اهلل " أي: ال معبود ْتق إال اهلل  : التو،يد

                                                 

 (.ٚٓٚٗ( ومسلم رإلم )ٚ( البخاري رإلم )(ٔ
 (.ٖٓم  ٜٕ( سورة النما آ ئ )(ٕ

 (. ٕٓٔٔ( اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخفيب البيلدادي رإلم )ٖ)
 ( .ٕ( سورة النحا آ ئ )ٗ)
 (.ٕٗ( سورة األنبيا  آ ئ )٘)
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 . ن أٝتافو تعا  متضمن لصفئ الرٛتئ اليت ى  صفئ من صفاتو اسم م : [الرحمن]
 كذلك اسم من أٝتافو متضمن لصفئ الرٛتئ أ ضاً .  : [الرحيم]

 م أي: ذو الرٛتئ الواسعئ الشاملئ . إال أف الرٛتئ يف الرٛتن صفئ متعلقئ بذاتو 
 .  شا  من خلقو م أي: ذو الرٛتئ الواصلئ إ  من وأما الر،يم فه  صفئ متعلقئ بفعلو 

 الفعليئ. فالرٛتن بالنظر إ  صفتو الذاتيئم والر،يم بالنظر إ  صفتو 

 [: الحمد هلل حمدا ل أنفد]قولو: 
كػػل كػػالـ ل أةػػدأ فيػػو "  : إلػػاؿ شػػرع ا١تؤلػػف باٟتمػػدم ويف ا١تسػػند وسػػنن أن داود وابػػن ماجػػو أف النػػيب 

  بركئ فيو .ذاىب ال كئ فبل : أيم (ٔ)" بالحمد هلل فهو أجذـ
رواه عنػػػػو  -وىػػػػو ضػػػعيف   -وىػػػذا اٟتػػػد   رواه اٟتفػػػػاظ عػػػن الزىػػػػري مرسػػػبًلم ورواه إلػػػرُة بػػػػن عبػػػدالرٛتن   

 والصواب أنو مرسا ا.ىػ : أرسلوم إلاؿ الَداَرإُلْفٍِت   موصوالً بذكر أن ىر رة م والصواب ترجيح روا ئ من
 ٟتمد والثنا  على اهلل . فتتح كبلمو با فعلى ذلك اٟتد   ضعيف لكن كاف النيب  

 چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ چ  : وكػػذلك اإلتػػداً  بالكتػػاب العز ػػز م فػػقف فيػػو

فاٟتمد ُ شرع للمسلم أف  فتػتح كبلمػو ذا األ٫تيػئ بػو م أمػا ىػذا اٟتػد   الػوارد فهػو ،ػد   ضػعيف مرسػا   (ٕ)
الصبلح و َت٫تا م والصواب أنو ضعيف مرسػا م وإلد ،سنو بع  العلما  كالنووي وابن  ال  ثبا عن النيب 

 من مراسيا الزُىريَّ وى  من ضعاؼ ا١تراسيا .
 ذكر ٤تاسن احملمود ٤تبئ لو وإجبلالً  .   : واٟتمد ىو

أي فضػافلو م وىػػ  مػا  تصػف بػػو مػن الصػػفات اٟتميػدة واألفعػاؿ الفيبػػئ م ىػذا كلػػو   : ذكػر ٤تاسػن احملمػػود 
  سمى ٛتداً .

فقنو ؛ فلي  مقابَا النعمئ فحسب م ٓتبلؼ الشكر فقف الشكر أخُص منو من ىذه اٞتهئ  : ٤تبئ وإجبلالً 
مقابا النعمئ أما اٟتمد فيعم ما كاف مقابا النعمئ بلف  كوف ٢تذا احملمود نعمٌئ إلد  –أي الشكر  –إ٪تا  كوف 

وعلى إلولو م ى شجاعتوأسداىا إليك أو ي  كن منو ذلكم بلف ٖتمده على صفاتو اٟتميدة م فتحمد فبلناً عل
 وإف كاف ال  صا إليك من ذلك ش   .م وعلى صبلِ،و و٨تو ذلكم اٟتقَّ 

                                                 

 ( .ٜٗٛٔ( م وابن ماجو رإلم )ٕٖٛٓٔ( وسنن النساف  الك ى رإلم )ٓٗٛٗ( وأبو داود رإلم )ٕٔٚٛ(مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٕم  ٔ(سورة الفاٖتئ آ ئ )ٕ)
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   ٭ُتمػػد علػػى كػػا ،ػػاؿ م وال ٭ُتمػػد علػػى كػػا ،ػػاؿ سػػواه أمػػا الشػػكر فػػبل  كػػوف إال مقابػػا النعمػػئ م واهلل 
 . 

مػد هلل الػذب الح : كػاف إ ا رأ  مػا أحػا قػاؿ " : وإلد وبا عند ابن ماجو بقسػناد صػحيح أف النػيب 
 .(ٔ) "الحمد هلل على كل حاؿ  : بنعمتو  تتم  الصالحات ، وإ ا رأ  ما أكره قاؿ

 اٟتمد ىو ذكر ٤تاسن احملمود سوا  كاف مقابا النعمئ أو كاف ١تا  تصف بو من صفات قيبئ . : إذف
ٞتػبلؿ فاهلل ٭تمػد علػى ،ياتػو وعلػى علمػو وعلػى ،لمػو وعلػى  ػَت ذلػك مػن صػفاتو جػا وعػبل مػن صػفات ا

 والكماؿ  سوا  كانا الصفات الزمئ أو متعد ئ . 
 اٟتمد ىو ذكر ٤تاسن احملمود ٤تبئ لو وإجبلالً .  : إذف
 أي نف  اٟتمد ال  نقفع .  : [حمداا ل أنفد]

ي  ػزؿ  أما إلوؿ اٟتامد فقنو  نقفع لكن ىذه احملاسن وىذه الصفات الػيت  تصػف اهلل ُّػا ال تنفػد م فػاهلل 
 ت الكماؿ واٞتبلؿ. متصفاً بصفا
 .(ٕ) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ       : ال  زاؿ ٤تموداً من خلقو كما أنو 

 أما من ،ي  األفراد فقف من مات منهم أو ُشيِلا بلمر من األمور فقف ٛتده  قف و نقفع . 
  ال  زاؿ متصفاً بصفات اٟتمد . ال  زاؿ ٤تموداً من خلقو من ،ي  العمـو م كما أنو  لكن اهلل 

 [: أفضل ما أنةغي أف أحمد] : قولو
 وال ٭تص  أ،ٌد الثناَ  عليو .  –  –فهو أىا الثنا  واَّد 

 [: وصلى اهلل وسلم على أفضل الُمْصطََفْيَن محمد] : قولو
 أي أوٌت .  : [صلى اهلل]

 ى  الثنا  كما إلاؿ ذلك أبو العاليِئ .  فالصبلة من اهلل 
 ى  الرٛتئ وىو ضعيف .  : وإليا

چ  چ  :إلػػد عفػػف الرٛتػػئ علػػى الصػػبلة فقػػاؿ  ألف اهلل ؛ والصػػواب أف الصػػبلة مػػن اهلل ىػػ  الثنػػا ُ 

 فدؿ على أهنما متيلا رتاف ألف األصا يف التعاقف التيلا ر .( ٔ)چچ  چ  چ  ڇڇ  

                                                 

 (.ٖٖٓٛبن ماجو رإلم )( أ)
 (.ٗٗ( سورة اإلسرا  آ ئ )ٕ)
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 كما أف الرٛتئ عامئ م وأما الصبلة فه  خاصئ فناسب أال تفسََّر الصبلة ُّا . 
 ىي الثناء . إ ف الصالة من اهلل 

 ) اللهم صل على محمد ( أب: اللهم أثِن على محمد عند مالئكتك المقربين .
 عليو عند مئله األعلى . وإذا ُدِعَ  إلنساف بصبلة اهلل عليو فا١تراد بذلك أف  ثٍت اهلل 

 السبلـ من السبلمئ م وى  ال ا ة من النقافص والعيوب واآلفات .  : [وسلم] 
 بالسبلمئ من اآلفات والعيوب. وىو دعا  للنيب 

  : فيهػػػا جلػػػب خػػػَت وىػػػو ونػػػا  اهلل عليػػػو عنػػػد مبلفكتػػػو ا١تقػػػربُت م والسػػػبلـ عليػػػو فيػػػو فالصػػػبلة علػػػى النػػػيب 
 بُت َجْلب ا٠تَت وَدْفع الضر . م من اآلفات والعيوب م فيجمع لو صلى اهلل عليو وسلم بينهما تسليم لو  

ع مصػػففى وىػػو ا١تختػػار م مػػن الصػػفوة وىػػ  خبلصػػئ الشػػ   ٚتػػ : ا١تصػػففُت : [علػػى أفضػػل المصػػطفين]
ألهنم خبلصئ خلقو م وىم األنبيا  والرسا ؛ الذ ن اختارىم اهلل من خلقو فا١تصفََفوف ىم ا١تختاروف من اهلل 

أفضا رسا اهلل عليهم صبلة اهلل وسبلمو ٚتيعػاًم و ػدخا يف ذلػك أولػو العػـز  –عليو الصبلة والسبلـ  –م وىو 
 وأكـر خليقئ اهلل على اهلل .م (ٕ)فهو سيد البشر م السبلـ و َتىم من أنبيا  اهلل فهو سيدىم وأفضلهمعليهم 
م وىػػػو اسػػم مفعػػػوؿ علػػى وزف ُمَفعَّػػا ٨تػػػو معظػػم ومقػػػدـ  ىػػو اٝتػػػو الػػذي ىػػػو أعظػػم أٝتافػػو  : [محمػػد]

 ومبجا . 
كوف ا١تعٌت: مػن ال  ػزاؿ ٭ُتْمػد م فهػو وىذا الوزف  راد منو تكرار ،دوث الفعا الذي اُشُتق منو ىذا االسم في

ومبلفكتػػػو والنػػػاس م أي ال  ػػػزاؿ  ُثػػػٌت عليػػػو و ػػػذكر ٔتحاسػػػن أفعالػػػو  ال  ػػػزاؿ ٭ُتمػػػد ٛتػػػداً بعػػػد ٛتػػػداً مػػػن اهلل 
 من اهلل ومن ا١تبلفكئ ومن ا١تؤمنُت .  وفضافلو  

 القيامئ. و كوف ىذا  ـو  ؤتيو اهلل ا١تقاـ احملمود  ـو ؛ با إنو ٭ُتمد من الناس عامئ
 ،ىت من أنكر نبوتو فقنو ٭َتْمده على ما  تصف بو من الصفات اٟتميدة . 

 وىذا االسم " ٤تمد " ىو اٝتو يف التوراة . 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ عػػن عيسػػى عليػػو السػػبلـ:  ومػػن أٝتافػػو ) أٛتػػد ( وىػػو اٝتػػو يف اإل٧تيػػا كمػػا إلػػاؿ 

 . (ٖ) چ ٹ  ٹ  ٹ
 أكثػػر ٛتػػداً هلل  : مػػن  ػػَته؛ أي أٛتػػد هلل  : ا١تتقػػدـ وىػػو أنػػو فيػػو معػػٌت زافػػد علػػى ا١تعػػٌت : واسػػم أٛتػػد

                                                                                                                                                                       

 (.ٚ٘ٔ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
 (.ٕٕٛٚ( ومسلم رإلم )ٕٔٚٗ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٙ(سورة الصف آ ئ )ٖ)
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 وأفضا ٛتداً هلل من  َته فهو أفضا اٟتامد ن لربو .
 وىو كذلك أٛتد من  َته عند اهلل وعند مبلفكتو.

 [: وعلى آلو وصحةو ومن تعةد] : قولو
 ليو . من آؿ  ؤوؿ إذا رجع فآؿ الرجا ىم الراجعوف إليو وا١تنتسبوف إ : [آلو]

 م من عدة أوجو .  ىو ٔتعٌت أىا م وىو ضعيف م ضعفو ابُن القيَِّم يف كتاب الصبلة على النيب   : وإليا
 وإقبلؽ عاـ . م إقبلؽ خاص : ٢تم إقبلإلاف وآؿ النيب 

أما علمػ  "  : كما يف الصحيحُت  وإلد إلاؿ م فهم إلرابتو وزوجاتو وبناتو فهم آلو  : أما اإلقبلؽ ا٠تاص
 .  (ٔ)" محمد ل تحل لهم الصدقةأف آؿ 

وأوالده عليو الصبلة والسبلـ م فا١تراد من " آؿ ٤تمد " ىم أوالده عليو الصبلة والسبلـ وأإلاربو من بٍت ىاشم
 من فاقمَئ رض  اهلل عنها وزوجاتُو. 

فهم م لوأخص من الذي إلب  (ٕ)" اللهم اجعل رزؽ آؿ محمد قوتاا "  : عليو الصبلة والسبلـ أ ضاً  : وإلولو
 وأىا بيتو خاصئ م وىذا أخص من اإلقبلؽ السابق أ ضاً . م زوجاتو

فهػػم أتباعػػو عاّمػػئ مػػن إلرابَتِػػو ا١تػػؤمنُت ومػػن ذر تػػو ومػػن زوجاتػػو ومػػن سػػافر أتباعػػو مػػن  : وأمػػا اإلقػػبلؽ العػػاـ
ہ    ہ  ہ  ھ  چ  : الصػػػػحابئ والتػػػػابعُت ٢تػػػػم بق،سػػػػاف إ   ػػػػـو الػػػػد ن م وىػػػػذا نظػػػػَت إلولػػػػو تعػػػػا 

 أىُلو ومن اتبعو على باقلو ىم آؿ فرعوف .  : أي (ٖ)  چ ھ
 كما أنو  دخا فيو وىذا أخص إقبلإلات " آؿ ": الشخص نفسو . 

 دخا فيو الشخص نفسو ما ي تكػن ىنػاؾ إلر نػئ ٘تنػع مػن دخولػو ومنػو إلػوؿ النػيب  –فقذا إليا:  آؿ فبلف 
 م (ٗ)" اللهم صل على آؿ أبي أوفى"  : يف الصحيحُت

ُ
زكٍّ  وىو أبو أوس فقف ىذا ا١ت

ُ
أ،ق الناس  َتصٍّدؽ ا١ت

 :" أي: عليو وعلى أىا بيتوم كما أف إلولو  اللهم صل على آؿ أبي أوفى"  : بالدخوؿ يف ىذه اٞتملئ

  دخا فيهم فرعوف .  (٘)  چہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  

                                                 

 (.ٕٚٓٔ( ومسلم رإلم )٘ٛٗٔالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.٘٘ٓٔ( ومسلم رإلم )ٓٙٗٙ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٙٗ(سورة  افر آ ئ )ٖ)
 (.ٛٚٓٔ( ومسلم رإلم )ٜٚٗٔم )( البخاري رإلٗ)
 (.ٙٗ(سورة  افر آ ئ )٘)
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تػوم و ػدخا فيهػا سػافر وإلد تبُت مػن ىػذا أف " آؿ "  ػدخا فيهػا الشػخص نفسػوم و ػدخا فيهػا زوجاتػو وذر 
إلرابتػػوم و ػػدخا فيهػػا علػػى وجػػو العمػػـو أتباعػػوم والسػػياؽ ىػػو اٟتػػاكمم وا١تػػذىب علػػى اإلقػػبلؽ: ىػػم أتباعػػو علػػى 

 د نو.
 دعو ُّذا الدعا  ألىلو خاصئ بػلف ال  " فالنيب  اللهم اجعل رزؽ آؿ محمد قوتاا "  : إلولو  : فمثبلً 

وف عنػدىم الكفا ػئ فقػ  م ومثػا ىػذا الػدعا  البلفػق أف  كػوف وإ٪تػا  كػ – كوف عندىم ش   زافػد عػن القػوت 
وال  تعػػدى ىػػذا إ  سػػافر إلرابتػػو ٦تػػن إلػػد ال  ر ػػب ٔتعيشػػئ الكفػػاؼ م و٦تػػن إلػػد م للشػػخص نفسػػو وأىلػػو خاصػػئ

  كوف ٤تباً لليِلٌت . 
  إلن إلوتػػاً م ومػػا فضػػا عػػنهن  تصػػد  علػػيهن رضػػواف اهلل بعػػد وفػػاة النػػيب  لػػذا كانػػا معيشػػئ أزواج النػػيب 

 بو . 
 وكاف فيهم الفقراُ  . م وأما آلو من إلرابتو من بٍت ىاشم فقنو كاف فيهم األ نيا ُ 

وذر تػػو فقػػ  وذلػػك  للعفػػف م فقنػػو عفػػف م وزوجاتػػوم ا١تػػراد ىنػػا ىػػم إلرابتػػو : [وآلػػو]وإلػػوؿ ا١تؤلػػف ىنػػا:  
 الصحابئ عليهم . 

ؤمنػاً بػو ومػات علػى ذلػك. م ٚتع صحب م وصحب ٚتع صا،بم وىو: من لقػ  النػيب  : [وأصحابو]
ألف ىػػذا الوصػػف ؛ مؤمنػػاً لكنػػو ارتػػد مث رجػػع إ  اإلسػػبلـ فهػػو صػػحان فعلػػى ذلػػك لػػو أف رجػػبلً لقػػ  النػػيب 

 وىو مؤمن بوم وإف قرأ على ذلك ردة . وابا فقد لق  النيب 
فقنػػو ال  كػػوف  وجالسػػو لكنػػو ي  كػػن مؤمنػػاً بػػوم مث آمػػن بػػو بعػػد وفاتػػو وي  ػػره مؤمنػػاً بػػو ومػػن لقػػ  النػػيب 

 صحابياً وإ٪تا  كوف تابعياً . 
 . ،اؿ كونو مؤمناً باهلل  فالصحان ىو: من رأى النيب 

 أي تعبد هلل وتذلا لو وأقاعو . : [ومن تعةد]
اسػػم جػػامع لكػػا مػػا ٭تبػػو اهلل و رضػػاه مػػن األإلػػواؿ واألعمػػاؿ الباقنػػئ  –كمػػا إلػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ   –والعبػػادة 

 والظاىرة.

 [: بعد أما] : قولو
 أي: مهما  كن من ش  م فلما ىنا تنوب عن أداة الشرط وعن فعلو . [: أما]

 : ظػػرؼ زمػػاف مبػػٍت علػػى الضػػم يف ٤تػػا نصػػب لكػػوف ا١تضػػاؼ إليػػو ٤تػػذوفاً ونُػػِوَي معنػػاهم واألصػػا [: بعػػدُ ]و 
 بعَد ذلك أي مهما  كن من ش   بعد ذلك م و ؤتى ُّا عند الدخوؿ يف ا١توضوع الذي  ُقصد .
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 [: فهذا مختصر في الفقو] : وقول
 اسم مفعوؿ من االختصار . : [المختصر]

 ىو أف تقا األلفاظ وتكثر ا١تعاين . : واالختصار يف الكبلـ
ْتيػ  ٖتصػا م ألنػو أسػها للحفػ  وأٚتػع لؤل،كػاـم ولكػن بشػرط أال  كػوف يف ذلػك  مػوض؛ وىذا ٦تػدوح

 مشقئ وتعب يف فهمو .

أي (ٔ)چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  چ  : نػػػو إلولػػػو الفهػػػمم وم : الفقػػػو ليلػػػئ [: الفقػػػو]
  فهموه .

 معرفئ األ،كاـ الشرعيئ التكليفيئ العمليئ من أدلتها التفصيليئ .  : واصفبل،اً 
ألف العلػم ال  ػػدرؾ كلػو بػػاليقُت بػػا ؛ أي سػػوا  كػاف ىػػذا علمػاً  قينيػػاً جازمػاًم أو كػػاف ظنيػاً  البػػاً  : " معرفػئ "

وإ٪تػػا ا١تػػراد بػػو أف  يللػػب علػػى ظنػػو م أو الظػػن ا١ترجػػوحم ولػػي  ىػػذا مػػن الظػػن ا١تػػذمـوم لبػػاً منػػو مػػا  كػػوف ظنػػاً  ا
بػػا الكثػػَت منهػػا م فلػػي  كػػا ا١تسػػافا الشػػرعيئ تُػػدرؾ بػػاليقُتم فيكػػوف ا،تمػػاؿ الصػػواب أكثػػَر مػػن ا،تمػػاؿ ا٠تفػػل

  ُدرؾ بالظن اليلالب .
ىػػذا ىػػو القػػوؿ الػػراجح الػػذي ا،تمػػاؿ   : أي ) الػػراجح مػػن القػػولُت ( أي احملتِملَػػُت للصػػواب م : ولػػذا  قػػاؿ

 الصواب فيو أكثر من ا،تماؿ ا٠تفل .
أي ليسػػػا أ،كامػػػاً عقليػػػئ وال عاد ػػػئ م وإ٪تػػػا ىػػػ  أ،كػػػاـ شػػػرعيئ أي منسػػػوبئ إ   : " األ،كػػػاـ الشػػػرعيئ "

 الشرع .
 أي ُ كلف ُّا العباد . : ) التكليفيئ (

ـ ىنػػا يف بػػاب التو،يػػد واألٝتػػا  والصػػفات واليػػـو اآلخػػر ا،ػػًتاز مػػن االعتقاد ػػئ م فلػػي  الكػػبل : ) العمليػػئ (
م والصػـوم الصػبلة : ـ العمليػئ مثػاواأل،كػا م و٨تو ذلك فمحلو كتب العقافدم وإ٪تا الكبلـ يف األ،كاـ العمليئ

 و٨تو ذلك .م والبيوع م والفبلؽ
لػب إذا فهػم مسػللئ مػن ا١تسػافا ال بد أف تكوف تلك ا١تعرفئ بالػدليا وإال ي  كػن فقهػاً م فالفا : ) بلدلتها (

 الفقهيئ وىو ال  عرؼ دليلها فلي  بفقيو فيها .
وكػػذلك لػػو كػػاف ،افظػػاً ١تػػنت مػػن متػػوف الفقهػػا  عارفػػاً ٔتعانيػػو لكػػن لػػي  عنػػده أدلػػئ تػػدؿ علػػى ىػػذه ا١تسػػافا 

 فلي  بفقيو.

                                                 

 (.ٕٛم  ٕٚ(سورة قو آ ئ )ٔ)
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بػن عبػد الػ  رٛتػو اهلل فالفقيو من ٚتع بُت فهم ا١تسػافا ومعرفػئ دليلهػا م لػذا أٚتػع العلمػا  كمػا ،كػى ذلػك ا
 على أف ا١تقلد لي  بعاي .

والقياس ىذه م والسنئم واإلٚتاعم تقابا اإلٚتاليئ م فاإلٚتاليئ ى  أصوؿ األدلئ كالكتاب : ) التفصيليئ (
فاأل،اد   م تسمى أدلئ إٚتاليئ لكن األدلئ التفصيليئ ى  ما تتضمنو ىذه األصوؿ من األدلئ ١تسافا جزفيئ

لكن السنئ من ،ي  العمـو دليا م " من مس  كره فليتوضأادىا تسمى أدلئ تفصيليئ كحد  : " النبو ئ بلفر 
 إٚتار.

 [: من ُمقنِع اإلماـ الموفق أبي محمد] : قولو
موفُق الد ِن أبو ٤تمػد عبػُداهلل بػن أٛتػَد بػِن ٤تمػٍد ا١تقدسػ   مث الدمشػق    : ىو كتاب ألفو الشيخ [: المقنع]

م وإمػػػاـ اٟتنابلػػػئ رٛتػػو اهلل مػػػع العلػػػم بالسػػػنئم ىػػػػ ( م وىػػػو شػػػيخ ا١تػػذىب ٕٓٙا١تتػػػويف سػػنئ ) م اٟتنبلػػ  رٛتػػػو اهلل
 وُ،ْسن ا١تعتقد فهو من األفمئ ا١تشهور ن .

ولػػو ىػػذا ا١تؤلػػف وىػػو " ا١تقنػػع "؛  وإلػػد ٚتػػع فيػػو ا١تسػػافا الفقهيػػئ يف ا١تػػذىب اٟتنبلػػ م لكنػػو ي  كتػػف بقػػوؿ 
 : وىػذه كلهػا داخلػئ يف ا١تػذىب؛  عػٍتم أو وجهػُتم أو ا،تمػالُتم للئ روا تػُتبػا  ػذكر يف ا١تسػم وا،د يف ا١تسللئ

 ا١تذىب اٟتنبل  نفسو فيو مسافا خبلفيئ م وكذلك  َته من ا١تذاىب .
  : والفرؽ بُت الروا ئ والوجو واال،تماؿ

أي إلػوالف  : وا تػاف () ويف ىذه ا١تسللئ عػن اإلمػاـ أٛتػد ر  : فقذا إليا؛ ما إلالو اإلماـ نفسو : أما الروا ئ فه 
 منسوباف إليو نفسو .

ومعلـو أف اإلماـ مهما عبل إلدره وَكثُر علمو فقنو إلػد  رجػع عػن إلػوؿ إ  إلػوٍؿ آخػر؛ ألنػو إلػد تبػُت لػو أف ذاؾ 
م ؾ ما ىو أإلوى منو م أو أنو منسػوخالدليا الذي استدؿ بو إما ضعيف م أو ال وجو لو لبلستدالؿ بو م أو ىنا

 م أو بليلو دليا ي  كن إلد بليلو فينتقا إ  إلوؿ آخر.أو الختبلؼ ُعْرؼ 
من العلما  الذ ن تَػَقعَّدوا بقواعده  –أي أصحاب اإلماـ أٛتد  –ما أضيف إ  أصحابو  : أما الوجو فهو

ألف ما نُِقا عن اإلماـ أٛتد ال ٭تي  ؛ وتلصَّلوا بلصولو وانتسبوا إ  مذىبوم فخرَّجوا على مذىبو وفرَّعوا ا١تسافا
فليسا كا  مسللئ من ا١تسافا يف الفقو اٟتنف  أو ا١تالك  أو الشافع  أو اٟتنبل  مضافًئ إ  ؛ با١تسافا الفقهيئ

لي  األمر كذلك م وإ٪تا ى  مضافئ إما إليو نفسو م وإما إ  أصحابو الذ ن م اإلماـ نفسو الذي  نتسب إليو
 دليا.تقعدوا بقواعدهم وإلد تكوف ٥تالفئ لقواعده إذا عضده ال

فهػػو صػػا  ألف  كػػوف وجهػػاً مػػن  ػػَت أف ٬ُتْػػَزـ ؛ فهػػو مػػا  صػػح أف  كػػوف وجهػػاً يف ا١تػػذىب : أمػػا اال،تمػػاؿ
 بالفتيا بوم ويف معناه التخر ج.
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والعػػارؼ بقواعػػد أٛتػػد وأصػػولو ٯتكنػػو أف ٮتتػػار القػػوؿ الػػراجح مػػن الػػوجهُت واال،تمػػالُت والػػروا تُتم فا١تػػذىب 
كتابو يف الػراجح مػن مسػافا ا٠تػبلؼ يف مػذىب أٛتػد م وكػذلك   (ٔ)نصاؼ"فيو راجح ومرجوح م وصا،ب "اإل

  ُرجٍّحم وكذلك ا١توفق و َته . (ٕ)صا،ب "الفروع"
 –و الػػراجح يف ا١تػػذىب عنػػد ا١تتقػػدمُت مػػا اختػػاره أكثػػر األصػػحابم مث مػػا اختػػاره القاضػػ  و الشػػيخاف 

فػالراجح يف ا١تػذىب مػا يف ا١تنتهػىم واإلإلنػاعم فػقف  مث ما اختاره الشػيخاف م وأمػا عنػد ا١تتػلخر ن –اَّد و ا١توفق 
 اختلفا فا١تذىب ما يف ا١تنتهى .

 أي الراجح منو . : " ظاىر ا١تذىب " : وعندما  ُقاؿ
 أي الراجح يف ا١تذىب . : " وا١تشهور يف ا١تذىب "

ذىب فػػػلتى مؤلػػػف ىػػػذا ا١تختصػػػر فاختػػػار مػػػن الػػػروا تُت روا ػػػئ م واختػػػار مػػػن كػػػا وجهػػػُت وجهػػػاً ىػػػو ا١تػػػ
مػػػا   ا١تشػػػهور عنػػػد ا١تتػػػلخر ن م وإلػػػد ٮتتػػػار مػػػا لػػػي  ٔتشػػػهور يف ا١تػػػذىب م و كػػػوف ا١تشػػػهور يف ا١تػػػذىب ٓتػػػبلؼ

 اختاره .
 ي  ذكر فيو األدلئ والتعليبلت لبلختصار . : وا١تقنع

 : وا١توفق لو أربع مؤلفات يف الفقو جعلها مرتبئ
 كتفػػ  بقػػوؿ وا،ػػد م ورٔتػػا ذكػػر الػػدليا ال  ػػذكر فيػػو ا٠تبلفػػات يف ا١تػػذىبم وإ٪تػػا  : كتػػاب العمػػدة -ٔ

 أ،ياناً؛ ليتمرف الفالب على معرفئ األدلئ الشرعيئ .
ْقنعم وإلد تقدما صفتو . -ٕ

ُ
 مث  ًتإلى بو إ  كتاب ا١ت

وىػػػو علػػػى قر قػػػئ ا١تقنػػػع لكػػػن فيػػػو األدلػػػئ والتعلػػػيبلت م فيضػػػيف  : مث  ًتإلػػػى إ  كتػػػاب " الكػػػايف " -ٖ
 ا١تقنع .األدلئ والتعليبلت اليت تركها يف كتاب 

يْلػػٍت "يف الفقػػو ا١تقػػارف م  ػػذكر إلػػوؿ اٟتنابلػػئ وأإلػػواؿ أىػػا العلػػم مػػن ا١تػػذاىب  -ٗ
ُ
مث  ػػليت بعػػد ذلػػك كتػػاب " ا١ت

األربعئ و َتىا م فهػو يف الفقػو ا١تقػارف م و ػذكر أدلػئ ىػؤال  وىػؤال  و سػتدؿ للحنابلػئ م فهػو كتػاب واسػع م 
 إلاؿ بعضهم:

 قِنع فقو عن كتاب ُمفوَّؿِ كفى ا٠تلَق بالكايف وأإلنع قالباً ***  ٔتُ 
 وأ ٌت ٔتيلٍت الفقو َمن كاف با،ثاً *** وعمدتُو َمن  عتمْدىا ٭ُتصٍّاِ 

 ومؤلفاتو رٛتو اهلل من أنفع ا١تؤلفات يف الفقو اٟتنبل  وأكثرىا بركئ ونفعاً فرٛتو اهلل تعا  رٛتًئ واسعًئ .

                                                 

 ( ا١ترداوي .ٔ)
 . ( ابن مفلحٕ)
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 [: و أعتمدوزدت ما على مثل، وربما حذف  منو مسائل نادرة الوقوع] : قولو
ففيو مسافا إلد ،ذفها من ا١تقنع ال لش   إال لندرة وإلوعها م فهػ  مسػافا  نػدر وإلوعهػا فلػم ٭تػتج إ  

 ألف اٟتاجئ إليها ضعيفئ .؛ ذكرىا
 فهو إلد زاد على ا١تقنع ز ادات  رأى أهنا مهمئ فزادىا . : [وزدت ما على مثلو أعتمد] : قولو
 :[ةاب المثةطة عن نيل المراد قد كثرتواألس، إ ا الهمم قد َقُصرت] : قولو

 ىذا تعليا لبلختصار وٟتذؼ ا١تسافا النادرة الوإلوع .
 ومن أعظمها ا١تعاص  إلد كثرت. : " واألسباب ا١تثبفئ عن نيا ا١تراد "

 :[ومع ِصَغر حجمو حو  ما أغني عن التطوأل] : قولو
ة على وجٍو  يلٍت عن التفو ػا أي ٚتع م  فهو كتاب مع صيلر ،جمو إلد ،وى مسافا كثَت  : [حو ] 

 ا١توجود يف  َته من الكتب.
 :[ول حوؿ ول قوة إل باهلل] : قولو

أي ال ٖتػوؿ لنػا مػن ،ػاؿ إ  ،ػاؿ م فػبل ٯتكننػا أف نتحػوؿ مػن شػرؾ إ  تو،يػدم وال مػن  [: ل حوؿ]
 . معصيئ إ  قاعئم وال من جها إ  علمم وال من فقر إ   ٌتم إال باهلل سبحانو وتعا 

 أي ال ٖتوؿ أل،د من ،اؿ إ  ،اؿم إال باهلل سبحانو وتعا .
 كذلك ال إلوة ُ ستعاف ُّا إال إلوة اهلل عز وجا .  [: ول قوة]

 [وىو حسةنا] : قولو

 أي كافيك اهلل . (ٔ)  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ أي كافينا م فاٟتسب ىو الكايف:  : [حسةنا]
  يو ىو اهللُ سبحانو وتعا  .أي نعم من  توكا عل : [ونعم الوكيل] : قولو

 فهو نعم ا١تتوكَُّا عليو الذي تفوض األمور إليو دوف ما سواه م فيدفع الضر و٬تلب النفع.

 

 

 

 

 
                                                 

 (.ٗٙ( سورة األنفاؿ آ ئ )ٔ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

15 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٔ٘ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

16 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٔٙ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 كتاب الطهارة
بػػػدأ ا١تؤلػػػف رٛتػػػو اهلل بالفهػػػارة ألهنػػػا مفتػػػاح الصػػػبلة و شػػػرقها م و الصػػػبلة آكػػػد أركػػػاف اإلسػػػبلـ بعػػػد 

 الشهادتُت.
 در كتب  كتب َكْتبا وكتاباً وكتابئ م ٔتعٌت مكتوب .مص : والكتاب

اٞتػػامع  : " َتَكتّػػَب بنػػو فػػبلف " أي اجتمعػػوا م فيكػػوف ا١تعػػٌت ىنػػا : اٞتمػػع م فُيقػػاؿ : والَكتػػُب يف الليلػػئ
 أل،كاـ الفهارة . 

 فهذا الكتاب ىنا إلد ٚتع فيو ا١تؤلف ما ٭تتاج إليو من مسافا الفهارة . 
النظافػػئ والنزاىػػئ عػػن األإلػػذارم سػػوا  كانػػا ىػػذه األإلػػذار ،سػػيئ أو معنو ػػئ  : فهػػ وأمػػا الفهػػارة يف الليلػػئ 

 وى  مصدر قُهر  فُهر. 
فقذا أزاؿ القذر الثابا على بدنػو أو علػى ووبػو أو علػى بقعتػو فػقف ىػذا قهػارةم وإذا أزاؿ القػذر ا١تعنػوي  

 كالشرؾ باهلل وا١تعاص  فهذه قهارة أ ضاً. 
فػقف الكػافر إذا ؛ وإف كػاف قػاىراً قهػارة ،سػيئم ا ىػو عليػو مػن القػذر ا١تعنػوي١تػم ومنو كاف ا١تشرؾ ٧تساً 

 ألف ٧تاستو ٧تاسئ معنو ئ . ؛ أو جل  على بقعئ فبل تتنج  اليد وال البقعئ بعرإلوم صافح مسلماً 
 والذي  همنا ىنا ىو تعر ف الفهارة اصفبل،اً م وإلد عرفها ا١تؤلف بقولو: 

 [في معناه وزواؿ الخةث وىي ارتفاع الحدث وما] : قولو
 فهذه ى  الفهارة الشرعيئ الفقهيئ . 

وصػػف " أي أمػػر معنػػوي لػػي  ٔتحسػػوس "  قػػـو بالبػػدف ٯتنػػع مػػن   : اٟتػػدث ىػػو : [ارتفػػاع الحػػدث]
و٨توه ٦تػا تشػًتط  -عند ٚتهور أىا العلم  -الصبلة و٨توىا ٦تا تشًتط فيو الفهارة م كم  ا١تصحف والفواؼ 

 فيو الفهارة .
 لي  شيتاً ٤تسوساً م وإ٪تا ىو ش   معنوي .  –أي اٟتدث  –ف فهو إذ

 ى  ارتفاع اٟتدث فبل  بقى إلافماً بالبدف با  رتفع. : فالفهارة 
  : كذلك ما يف معٌت ارتفاع اٟتدث  سمى قهارةم و دخا فيو مسللتاف  [: وما في معناه]

  سمى الفعا قهارة .  أف  كوف اٟتدث لي  ٔترتفع با ىو باؽ ومع ىذا : المسألة األولى
 أال  كوف ٤تدواً وأتى بالفهارة الشرعيئ.  : المسألة الثانية
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وكػػػذلك ا١تػػػرأة ا١تستحاضػػػئ و٨تػػػو ذلػػػك ٦تػػػن بػػػو ،ػػػدث م فمثا٢تػػػا مػػػن بػػػو سػػػل  بػػػوؿ : أمػػػا ا١تسػػػللئ األو 
د ألف اٟتػدث عنػدىم متجػدد م وإلػ؛ متجدد م فقهنم عندما  توضؤوف الوضػو  الشػرع  فحػدوهم بػاؽ  ػَت مرتفػع

تفهروا قهارة شرعيئ م ومع ذلك فاٟتدث باؽ م فهذه تسمى قهارة ولي  فيها ارتفاع اٟتدث م فاٟتػدث بػاؽ 
 وإ٪تا ى  يف معٌت ارتفاع اٟتدث .

فكتجد ػػد الوضػػو م والوضػػو  واليلسػػا ا١تسػػتحبُتم فيلسػػا اٞتمعػػئ  سػػمى قهػػارة م  : وأمػػا ا١تسػػللئ الثانيػػئ
فيلسػػا اٞتمعػػئ كيلسػػا اٞتنابػػئم م ألنػػو شػػاُّو يف الصػػورة؛ اٟتػػدث ولػػو ي  كػػن عليػػو ،ػػدث فهػػو يف معػػٌت ارتفػػاع

 ٕتد د الوضو ؛ ىو كالوضو  عن اٟتدث يف الصورة.  : وكذلك
 كذلك اليلسبلت اليت بعد اليلسلئ األو  يف الوضو  م فقف الواجب عليو أف  يلسا كا عضو مرة مرة. 

بػػػوؿ أو ٨تػػػوه مػػػن األ،ػػػداث  مػػػا  كػػػوف يف معػػػٌت ارتفػػػاع اٟتػػػدث  سػػػمى قهػػػارةم فمػػػن بػػػو سػػػل  : إذف
 ا١تتجددة فوضوؤه أو  سلو  سمى قهارة. 

وكػػػػذلك  سػػػػا ا١تيػػػػا  سػػػػمى قهػػػػارة م وكػػػػذلك الوضػػػػو  ا١تسػػػػتحب  سػػػػمى قهػػػػارةم وسػػػػافر األ سػػػػاؿ 
 ا١تستحبئ تسمى كذلك قهارة.

  ألف كبلـ الفقهػا  لػي  يف ا٠تبػ  ا١تعنػوي؛ النجاسئ اٟتسيئ : ا١تراد بو ىنا : ا٠تب  [: وزواؿ الخةث]
وىػػ  النجاسػػئ الػػيت ،كػػم الشػػارع بنجاسػػتها م وسػػيليت البحػػ  يف م كالشػػرؾ م وإ٪تػػا كبلمهػػم يف ا٠تبػػ  اٟتسػػ 

ىػػذا فػػقف ا١تؤلػػف إلػػد بػػوب بابػػاً يف النجاسػػئ وإزالتهػػا م فالنجاسػػئ اٟتسػػيئ كػػالبوؿ والعػػذرة و٨تػػو ذلػػك زوا٢تػػا عػػن 
الفارئ على الثوب فينظف با١تػا  فػقف ىػذا  البدف أو البقعئ أو الثوب  سمى قهارة م فعندما  زوؿ ا٠تب  الواإلع

  سمى قهارة . 
 ألف النيئ ال تشًتط يف إزالئ النجاسئ . ؛ " زواؿ ا٠تب  وي  قا " إزالئ ا٠تب  " : وإلاؿ ىنا

فلو أف رجبًل َعلَّػق ووبػاً ٧تسػاً فنػزؿ عليػو مفػر فزالػا النجاسػئ بػو فػالثوب إلػد قهػر بػزواؿ ٧تاسػتو بسػبب 
 فعا ا١تكلف. نزوؿ ا١تفر عليو ال ب

ولػػو  سػػا ووبػػاً فيػػو ٧تاسػػئ وىػػو ال  علػػم بوجػػود ىػػذه النجاسػػئ و سػػا ووبػػو إلزالػػئ مػػا فيػػو مػػن األوسػػاخ 
ألف النجاسئ من باب الًتوؾ وليسػا ؛ األخرى وال  علم أف فيو ٧تاسئ م فهو ي  نو إزالئ النجاسئم َقُهر الثوب

 من باب األفعاؿ .
 ١تكلف ونيتوم أو بفعلو دوف نيتوم أو زالا بيلَت فعلو و بيلَت نيتو. فا١تقصود ىو زوا٢تا سوا  زالا بفعا ا

و يف  ا ػػئ ا١تنتهػػى " و مػػا يف معنا٫تػػا " أي مػػا يف معػػٌت ارتفػػاع اٟتػػدث و مػػا يف معػػٌت زواؿ ا٠تبػػ  م و 
 ألنو ال  ز ا أور ا٠تب .؛ مثاؿ الثاين االستجمار



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

18 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٔٛ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [المياه ثالثة] : قولو
 " مياه ". : " أمواه " وٚتع الكثرة منو: و َمْوه م و ٚتع القلئ منوأصل: ٚتع كثرة ١تا  م و [المياه]

 : ى ؛ أي شرعاً  [: ثالثة]إلولو: 
 أي ا١تفهر وىو اسم ١تا  ُتفهر بو. فهو من األٝتا  ا١تتعد ئ ا١تعٌت ا١تفهر : الفهور .ٔ
 وىو الفاىر بنفسو  َت ا١تفهر ليلَته . : والفاىر .ٕ
 و النج  . .ٖ

 ا١تشهور يف مذىب اٟتنابلئ وأف ا١تياه تنقسم إ  وبلوئ .ىذا مذىب اٞتمهور م و ىو 
و القوؿ الثاين يف ا١تسللئ م وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئم واإلماـ اَّدد ٤تمد بن عبدالوىابم 

ما  قهورم وما   : أف ا١تياه إ٪تا تنقسم إ  إلسمُت اونُت : و الشيخ ابن سعديم و الشيخ ٤تمد بن إبراىيم
 ٧ت .

 فهور ىو الفاىر ا١تفهر م والقسم الثاين ىو ا١تا  النج .فال
إلاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو اهلل: " وإوبات إلسم قاىر  َت مفهر ال أصا لو يف الكتاب والسنئ " م وسيليت 

 البح  يف ىذا عند الكبلـ يف القسم الثاين من أإلساـ ا١تياه .
 غيُره[طهور ل أرفع الحدَث ول أزأل النجَس الطارَئ ] : قولو

 فهو قاىر بنفسو مفهر ليلَته.  : ىذا القسم األوؿ وىو الفهور
 با ال  رفع اٟتدث وال  ز ا النج  الفارئ  َته .

 ٮترج بذلك النج   َت الفارئ الذي ىو ٧ت  عينا فنجاستو أصليئ . : النج  الفارئ
ردت عليػو ٧تاسػػئ ىػو احملػػا الػذي وردت عليػو النجاسػػئ وىػو قػاىر يف أصػػلو لكػن و  : والػنج  الفػارئ 

 فنّجستو فهو ٧ت  ،كماً م فالنجاسئ قارفئ عليو م فهذا  فهر بالتفهَت.
 وأما النج  عيناً فهو الذي إلد خلقو اهلل ٧تساً فهذا ال  فهر أبداً.

 البوؿ والعذرة والكلب وا٠تنز ر م فهذه ٧تاستها ٧تاسئ عينيئ. : مثاؿ ذلك
 َُت ىذا ا١تا  الفهور.فبل  رفع اٟتدَث وال  ز ا النجَ  الفارَئ  

ألف فقهػػػا  اٟتنابلػػػئ  ػػػروف أف التػػػيمم بػػػالًتاب مبػػػيح ال رافػػػع للحػػػدث فهػػػذا  [ل أرفػػػع الحػػػدث] : إلولػػػو
 التعر ف ٬تري على مذىبهم م وسيليت الكبلـ على ىذا يف موضعو إف شا  اهلل .

كػا١تواد الكيميافيػئ   فلػو ُصػبَّ علػى النجاسػئ مفهػر  ػَت ا١تػا  [: ول أزأل النجس الطارئ غيػره]وإلولو: 
 مثبلً م أو أز ا بًتاب أو ٨توه فقف احملا ال  فهر بذلكم وىذا ىو مذىب اٟتنابلئ . 
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فعلى ذلك إذا أز ا ْتكو مثبلً وكاف  زوؿ باٟتك كالنعام أو ٔتسحو كالش   الصقيا م فقنػو عنػدىم ال 
  فهر. 

و ثػم تَػْقُرصػو بالمػاء ثػم تَػْنضػُحو ثػم "َتُحت   :-يف دـ اٟتي   صيب الثػوب  - واستدلوا: بقوؿ النيب 
 .  (ٔ)متفق عليو  تصلي فيو"
 ا١تا  باٟتكم . فقد خصص النيب  : إلالوا

أف أُػْهػراؽ علػى بػوؿ األعرابػي َ نُوبػاا مػن  فػي أمػر النةػي واستدلوا كذلك باٟتد   ا١تتفػق عليػو: " 
 .( ٕ)متفق عليو   "  ماء

أف ا١تػا  ال ٮتػتص دوف  ػَته مػن ا١تفهػرات بقزلػئ النجاسػئ؛ إ   : وذىب األ،ناؼ وىو إلوؿ يف ا١تػذىب
با أي ش   تزوؿ بػو النجاسػئ فػقف احملػا  فهػر م كػلف تػزوؿ بػالًتاب أو بػالر ح أو بالشػم  و ػَت ذلػك م فمػىت 

 . الراجحزالا النجاسئ وي  بق ٢تا أور ٯتكن إزالتو قهر احملام وىذا ىو القوؿ 
إ ا َوِطَئ أحدكم األ   بِنَػْعليػو فػ ف التاػراب لهػا "  : سنن أن داودالثابا يف  إلوؿ النيب  : ودليلو 
 الًتاب قهوراً للنعا إذا أصاُّا األذى . فجعا النيب  ( ٖ) " َطُهور

إ ا جػػاء أحػػدكم إلػػى المسػػجد فلينظػػر ويف ا١تسػػند وسػػنن أن داود أنػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ إلػػاؿ: "  
فهػػذا اٟتػػد    ػػدؿ علػػى أف ا١تسػػح  ،   (ٗ) "  ا فليْمَسػػْحهما ثػػم ليصػػل فيهمػػافػػ  ا رأ  فػػي نَػْعليػػو قَػػَذراا أو َأ َ 
 كاٍؼ يف إزالئ األذى من النعلُت.

مث إف النجاسئ ى  علئ التنج  للمحا م فػقذا زالػا ىػذه النجاسػئ بػلي قر ػق َقُهػر احملػام ألف اٟتكػم 
ابن القيم والشيخ عبدالرٛتن بػن سػعدي  دور مع علتو وجوداً وعدماًم واختار ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ وتلميذه 

 وٚتاعئ من احملققُت .
 [وىو الةاقي على خلقتو] : قولو

مػن ميػاه األهنػار والبحػار واآلبػار م ىذا ىو ا١تا  الفهور م وىػو البػاإل  علػى خلقتػو الػيت خلقهػا اهلل عليهػا
 لثلج .والعيوف و َت ذلك م فالباإل  على خلقتو ىو الفهور م و دخا يف ذلك البَػَرد وا

 . (٘) " اللهم طهرني بالماء والثلج والةرد "  : إلاؿ وإلد وبا يف الصحيحُت أف النيب 
                                                 

 (.ٜٕٔ( ومسلم رإلم )ٕٕ٘(  البخاري رإلم ) ٔ)
 (.ٕ٘ٛ( ومسلم رإلم )ٕٚٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٖ٘ٛ( أبو داود رإلم )ٖ)
 (.ٓ٘ٙ(أبو داود رإلم )ٖ٘ٔٔٔ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (.ٕٖٛٔ( ومسلم رإلم )ٔٔٚ( البخاري رإلم )٘)
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الػػذافب منػػو ألف اليُلسػػا ال  ثبػػا ،ػػىت ٬تػػري ا١تػػا  علػػى األعضػػا ؛ ألف ،قيقػػئ اليُلسػػا جر ػػاف ا١تػػا  علػػى 
 أعضا  ا١تيلتسا أو ا١تتوضئ .

ا  عنػػػد إدارتػػػو علػػػى األعضػػػا  فيصػػػح الوضػػػو  فػػػقذا كػػػاف الػػػ د أو الػػػثلج خفيفػػػاً ْتيػػػ   ػػػذوب و٬تػػػري ا١تػػػ
  نماع إذا وجد ،رارة فيسيا على العضو. : واليلسا منو كما إلرر ىذا صا،ب ا١تيلٍت و النووي و َت٫تا م أي

 :مسألة
 ذىب ٚتاىَت الفقها  من الصحابئ والتابعُت ومن بعدىم إ  أف ما  البحر قهور . 

:  إليا لػو ه األربعئ و َتىم وصححو البخاري أف النيب وىذا ىو اٟتق وإلد دؿ عليو اٟتد   الذي روا
إنػػا نركػػب البحػػر و٨تمػػا معنػػا القليػػا مػػن ا١تػػا  فػػقف توضػػلنا بػػو عفشػػنا أفنتوضػػل ٔتػػا  البحػػر فقػػاؿ  :  ػػا رسػػوؿ اهلل

 .(ٔ" )ىو الطاُهور َماُؤه الحِّل  َمْيَتُتو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: " 
السػػػبلـ آبػػػار ٙتػػػود سػػػوى بتػػػر  بالنصػػػوص الصػػػحيحئ عػػػن النػػػيب عليػػػو الصػػػبلة و مسػػللئ أخػػػرى: واسػػػتثٍت           

 :الناإلئ
على  نزؿ الناُس مع النةي فقد وبا يف الصحيحُت من ،د   ابن عمر رض  اهلل عنهما إلاؿ: "  

أُػْعلفػوا أف أُػْهرأقػوا مػا اْسػَتقوا و  الِحْجر أرض ثمود فاْسَتقوا من آبارىا وَعَجُنوا بو العجين فأمرىم النةػي 
فهػػذا  ػػدؿ علػػى أنػػو ال ٬تػػوز ،  (ٕ" )اإلبػػَل العجػػيَن، وأمػػرىم أف َأْسػػتَػُقوا مػػن الةنػػر التػػي كانػػ  َتِرُدىػػا النااقػػة 

للمسلم أف  تفهر ٔتياه آبار ٙتود سػوى بتػر الناإلػئ و ال تصػح الفهػارة ُّػا سػوى بتػر الناإلػئ وىػو منصػوص اإلمػاـ 
 أٛتد و ىو ا١تذىب. 

توضػػل أو  يلتسػػا مػػن بتػػر بَػَرىػػوت وىػػ  بتػػر ْتضػػرموتم وإلػػد روى الفػػ اين يف و كػػره وىػػو ا١تػػذىب أف  
شػر مػاء علػى إلاؿ: "  الكبَت و َتهم و رواه الضيا  يف ا١تختارة عنو أي من قر ق الف اين يف الكبَت أف النيب 

 ػدؿ وىو ،د   ،سن وى  بتر معروفئ يف ،ضرموت م فهػذا اٟتػد   م (ٖ) "وجو األرض ماء بوادب بَػَرُىوت
 على كراىيئ اليلسا أو الوضو  منها كما إلاؿ ذلك الفقها  . 

 ىا للمتفهر أف  توضل و يلتسا من ما  زمـز وأف  ز ا بو ا٠تب  ؟  : مسألة
 أما الوضو  منو م فبل  كره وىو ا١تذىب وإلوؿ ٚتهور الفقها . 

                                                 

 (.ٖٙٛ( وابن ماجو رإلم )ٜ٘( والنساف  رإلم )ٜٙ( والًتمذي رإلم )ٖٛ( أبو داود رإلم )ٕٖٕٚ( مسند أٛتد رإلم ) ٔ)
 (.ٜٕٔٛ( ومسلم رإلم )ٜٖٖٚ( البخاري رإلم ) ٕ)
 (.ٖٚٔ  ا١تختارة لضيا  الد ن ا١تقدس  )( األ،اد ٚٙٔٔٔ( ا١تعجم الكبَت للف اين رإلم ) ٖ)
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مػن ،ػد    - و: أف النػيب واستدلوا ٔتا رواه اإلماـ عبد اهلل بن اإلماـ أٛتد يف زوافده على مسػند أبيػ
وىػذا ،ػد   ،سػن وفيػو  (ٔ) "  دعا ِبَسْجل من ماء زَْمػَزـ فشػرب منػو وتوضػأ"  : – عل  بن أن قالب 

 أنو ال  كره الوضو  من ما  زمـز ومثلو اليلسا وىو ا١تذىب . 
 وعن اإلماـ أٛتد روا ئ يف كراىيئ ذلك . 

 ؿ منو دوف الوضو  .بكراىيئ اال تسا : وإلاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ
بقسػػناده الصػػحيح عػن العبػػاس بػػن  –وىػػو مػن علمػػا  القػػرف الثالػ   –١تػا روى الفػػاكه  يف أخبػار مكػػئ 

ل ُأِحل ػػػػو " : -والعبػػػػاس ىػػػػو القػػػػافم علػػػػى السػػػػقا ئ  -عبػػػػد ا١تفلػػػػب و٨تػػػػوه عػػػػن ابنػػػػو عبػػػػداهلل رضػػػػ  اهلل عنهمػػػػا 
 ر  من األمراض . أي ب (ٕ) "  ِلُمْغتِسل، وىو لمتوضئ وشارب ِحلٌّ وِبلٌّ 
" أنو ي  صح مػا ذكػروه عػن العبػاس" بػا إلػد صػح ذلػك بقسػناد ن  : وي  صب النووي رٛتو اهلل يف إلولو

 أ،د٫تا إسناد ،سن واآلخر إسناد صحيح م وإلد ا،تج ُّذا األور اإلماـ أٛتد  رٛتو اهلل تعا  . 
زمػـز م وإلػد كرىػو كمػا تقػدـ شػيخ وىذا األور عن العباس وابنػو  ػدؿ علػى النهػ  عػن اال تسػاؿ مػن مػا  

 اإلسبلـ ابن تيميئ و،كى ذلك عن قاففئ من العلما  . 
مث إف ىناؾ فرإلاً بُت اليلسا والوضو  م فقف اٞتنابئ أشد من اٟتدث األصيلرم ألنو ال بػد مػن تعمػيم ا١تػا  

 على البدف كلو لرفع ،دث اٞتنابئ م و دخا يف ذلك  سا الفرجُت . 
 سبلـ أصح .فما ذىب إليو شيخ اإل

م وىو ا١تذىب .  و كره  سا النجاسئ ٔتا  زمـز
إنهػػا مةاركػػة ، إنهػػا طعػػاـ  كمػػا يف صػػحيح مسػػلم: "  ألف ىػػذا ا١تػػا  مػػا  مبػػارؾ م وإلػػد إلػػاؿ فيػػو النػػيب 

مػاء زمػـز لمػا " : م وإلاؿ عليو الصبلة والسػبلـ (ٗ) " وشفاء ُسْقم"  : وزاد الفيالس  بقسناد صحيح (ٖ) " طُْعم
 . (٘) رواه اإلماـ أٛتد وابن ماجو " ُشِرب لو

 فهو ما  مبارؾ فيكره أف  ز ا ا٠تب  بو .
 وا١تذىب أنو لو سّبا ما  للشرب ما  للشرب فبل ٬توز الوضو  بو لشرط الواإلف. 

                                                 

 (.ٗٙ٘( مسند أٛتد رإلم ) ٔ)
 (.ٔٓٔٔ( أخبار مكئ للفاكه  رإلم )ٕ)
 (.ٖٕٚٗ( مسلم رإلم )ٖ)
 (.ٚ٘ٗ( مسند الفيالس  رإلم )ٗ)
 (. ٕٖٙٓ( وسنن ابن ماجو رإلم )ٕٜٛٗٔ( مسند أٛتد رإلم )٘)
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 ف ف تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دىن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره[:] : قولو
 لونو أو ر٭تو أو قعمو. أي ا١تا  الفهور تيلَت [: ف ف تغير]
 [: أي ٔتا ال ٯتازجو وال ٮتالفو با ٭ُتِدث التيلَت فيو بيلَت ٦تازجئ. بغير ممازج]
ألنػػو إذا ُدؽَّ فقنػػو ٯتػػازج وٮتػػال  م ومثلػػو ؛ [: والكػػافور قيػػب معػػروؼم وإ٪تػػا ذكػػر الِقفَػػعكقطػػع كػػافور]

 العود القماري . 
م لو الشػمع أو الَقِفػراف والزٍّْفػاوانيئم أو النباتيئم ومث[: من األدىاف سوا  كاف من األدىاف اٟتيأو دىن]

لكػن  كػره يف ا١تػذىب أف م فهػو مػا  قهػورم فكا ىذه األشيا  ال ٘تازج ا١تا  وإلد تيلػَت لونػو أو قعمػو أو رافحتػو
  تفهر بو خروجاً من خبلؼ من َسَلبو الفهور ئ وىو إلوؿ يف ا١تذىب . 

  كره التفهر بو. والقوؿ الراجح وىو إلوؿ اٞتمهور أنو ال
والتعليػػػا بػػػا٠تبلؼ ضػػػعيف م فكثػػػَت مػػػن ا١تسػػػافا الفقهيػػػئ وإلػػػع فيهػػػا ا٠تػػػبلؼ بػػػُت أىػػػا العلػػػم م فهػػػا نقػػػوؿ 

ألف الكراىيػئ ؛ بكراىيئ ىذه ا١تسافا اليت وجدنا األدلئ الشرعيئ تدؿ على جوازىا وإبا،تها م ىذا لػي  بصػحيح
 ،كم شرع  ٭تتاج إ  دليا. 

 اً فقننا ٧تتنب ما وإلع فيو ا٠تبلؼ القوي بُت أىا العلم  الذي ٖتتملو األدلئ إذا كاف ا٠تبلؼ إلو  : نعم
 : لقوؿ النيب 

وتيلَته م رواه أٛتد والًتمذي والنساف  و َت٫تام وألف ىذا  سمى ما ً  (ٔ)"  دع ما أَرأْػُةك إلى ما ل َأرأةك"  

 .(ٕ)چائ  ائ  ەئې  ى  ى   چ  : بالكافور و٨توه ال ٮترجو عن ىذا ا١تسمى إلاؿ تعا 

 : [أو بملح مائي ............ كره] : قولو
 ألف ا١تلح ا١تاف  لي  من ا١تخال  الذي ال ٯتازج با ىو ٥تال  ٦تازج.؛ أعاد ،رؼ اٞتر 

 وا١تلح ا١تاف  ىو الذي  وضع يف األقعمئ وىو ا١تستخرج من ا١تا . 
بػاقن األرض فهػذا  سػمى ملحػاً معػدنياً م ا،ًتازاً من ا١تلح ا١تعدين وىو ما  ستخرج من  : وإليده با١تاف 

إذا خػػال  ا١تػػا  فقنػػو  نتقػػا بػػو ا١تػػا  إ  الفاىر ػػئ م فيكػػوف مسػػلوب الفهور ػػئ م  -يف ا١تػػذىب  -وا١تلػػح ا١تعػػدين 
 وسيليت الكبلـ على ىذا إف شا  اهلل . 

 كػره م ألف  : ن إلػالوافقذا خال  ا١تلح ا١تػاف  ا١تػا  فيلػَته ٔتلو،ػئ بعػد العذوبػئ فػقف ا١تػا   بقػى قهػوراً م لكػ

                                                 

 (.ٕٛٔ٘إلم )( والًتمذي ر ٔٔٚ٘( والنساف  رإلم )ٖٕٚٔ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٖٗ(سورة النسا  آ ئ )ٕ)
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 بع  أىا العلم ذىب إ  أف ا١تلح  سلب ا١تا  قهور تو وىو إلوؿ ضعيف .
وىػػذا تعليػػػا بػػػا٠تبلؼ م وىػػػو ضػػعيف كمػػػا تقػػػدـ م بػػػا ىػػػو مػػا  قهػػػور وال كراىيػػػئ يف اسػػػتعمالوم لعػػػدـ 

 .(ٔ)" ميتتو ىو الطهور ماؤه الحل: " الدليا الداؿ على الكراىيئم وىو كما  البحر الذي إلاؿ فيو النيب 

 :[أو سخن بنجس كره] : قولو
ا١تا  ا١تسخن بنج  كروث ٛتار و٨توه  كره التفهر بوم سوا  ظن وصوؿ النجاسئ إليوم أو ي  ظن بلف  

 كاف اإلنا  ،صيناً م ىذا ىو ا١تذىب مفقف ا،تيج إليو زالا الكراىيئ . 
 لراجح .إنو ال  كره م وىو ا : وإلاؿ اٞتمهور وىو روا ئ عن اإلماـ أٛتد

فقف كاف ،صيناً فبل وجو للكراىيئ م وأما إف كاف  َت ،صػُت فػقف الػراجح أف االسػتحالئ ٕتعػا الػنج  
 قاىراً م فالدخاف قاىر ولو كاف من روث ٧ت  م و ليت إف شا  اهلل الكبلـ على ىذه ا١تسللئ .

 وعلى ذلك فا١تسخن بالنج   َت مكروه . 
يو وكاف  سَتاً ٧َتَُ م والصحيح خبلفئ ١تا سيليت إف شا  اهلل مػن وا١تذىب أنو إف ُعلم وصوؿ النجاسئ إل

 أف النج  َ ْفُهر باالستحالئ.  

 :[وإف تغير بمكثو ...... لم أكره] : قولو
 [: أي بفوؿ اإلإلامئ يف مقرهم ألف األرض تيلَتٍّ ا١تا  إذا قاؿ مكثو فيها .وإف تغير بمكثو]

 ٚتاع العلما  كما إلاؿ ابن ا١تنذر . وىو قهور مال  كره التفهر بوم وىذا بق
 وىو ما  سمى با١تا  اآلِجن أو اآلِسنم أي: ا١تتيلَت بسبب قوؿ ا١تك  . 

 :[أو بما أشق صوف الماء عنو من ناب  فيو وورؽ شجر........... لم أكره] : قولو
أو بسػبب ىبػوب  مفما  الِ َؾ اليت تكوف يف البساتُت إلد  تيلَت بسبب تساإل  أوراؽ األشػجار الػيت ٖتفػو

الر اح فتليت باألوراؽ فتسػق  فيػو م أو بسػبب مػا  نبػا فيػو أو بالفحالػب و٨تػو ذلػك م فػقف ا١تػا  إلػد تيلػَت لكػن 
 ١تشقئ اال،ًتاز منو . ؛ ىذا التيلَت  شق التحرز منو م فهو باتفاؽ العلما  قهور ولي  ٔتكروه

 ومثلو ا١تتيلَت يف آنيئ جلد و٨تو ذلك . 
 

 :[رة ميتة ..... لم أكرهأو بمجاو  ] : قولو
                                                 

 (.ٖٙٛ( وابن ماجو رإلم )ٜ٘( والنساف  رإلم )ٜٙ( والًتمذي رإلم )ٖٛ( أبو داود رإلم )ٕٖٕٚ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
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 ا١تيتئ ٧تسئ فقذا تيلَتت رافحئ ا١تا  بسب ٣تاورة ميتئ لو ي  كره. 
ألف الرافحئ أخف ا١تتيلَتات م فُعِف  عنو مػع  : إلاؿ يف ا١تبدع ويف الشرح: " بيلَت خبلؼ نعلمو " م إلالوا

 اَّاورة . 
ألف الر ػاح إلػد تنقػا م فػبل  كػرهم لػو فقف ماتا شاة ّتوار ،وض ما  فتيلَتت رافحئ ا١تا  بسبب ٣تاورلػا

 رافحئ النجاسئ إ  ا١تا  م فهو ما  قهور وال  كره ١تا تقدـ.

 [أو سخن بالشمس ..... لم أكره] : قولو
 إذا سخن ا١تا  بالشم  ي  كره وىو مذىب اٞتمهور. 

" أػػػا : -وإلػػػد سػػػخنا ا١تػػػا  بالشػػػم  فقػػػاؿ ٢تػػػا –إلػػػاؿ لعافشػػػئ  وأمػػػا مػػػا رواه الػػػدار إلفػػػٍت أف النػػػيب 
فهو ،د   ضعيف جداً ال تصح نسبتو إ   (ٔ) " ل تفعلي ف نو أُورث الَةرص - ىو تصيلَت ٛترا  -ُحميراء 

 .  النيب 
 . ( ٕ)وروي عن عمر رض  اهلل عنو كما عند الدار إلفٍت ويف إسناده جهالئ

أف األقبػػا  كرىػػوا م وال أعلػػم (ٖ)إلػػاؿ اإلمػػاـ الشػػافع : " وال أكػػره ا١تػػا  ا١تشػػم  إال مػػن جهػػئ الفػػب "
 ذلك.

 [أو بطاىر لم أكره] : قولو
 كالذي  سخن باٟتفب و٨توه .

أف عمر رضي اهلل عنو كػاف ُأسػخن لػو المػاء فػي "  : فبل  كره الوضو  با١تا  الساخن ١تا يف الدارإلفٍت
ف ابن عمر أ"  : وإسناده صحيح م ووبا عند ابن أن شيبئ بقسناد صحيح (ٗ) "ُقْمُقٍم " الجرة " فيغتسل منو

 .(٘) " كاف أغتسل بالحميم
 لكن إف كاف ال  سبغ معو الوضو  لشدة ،رارتو فيكره.

وإف اسػػتعمل فػػي طهػػارة مسػػتحةة كتجدأػػد وضػػوء ، وُغسػػل جمعػػة ، وغسػػلة ثانيػػة وثالثػػة  ] : قولػػو
 :[ُكره

                                                 

 (. ٕ(سنن الدارإلفٍت رإلم )ٔ)
 (.ٗ( سنن الدارإلفٍت رإلم ) ٕ)
 (.ٙٔ/  ٔ( األـ للشافع  ) ٖ)
 (.ٔ( رإلم )ٚ( سنن الدارإلفٍت باب ) ٗ)
 (.ٕٙ٘( ابن أن شيبئ رإلم ) ٘)
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ا وإلد ٬تتمع ا١تا  ا١تستعما: ىو ا١تا  ا١تتساإل  من األعضا ؛ بلف ٬تري ا١تا  على األعضا  و تساإل  منه
 فهذا ىو ا١تا  ا١تستعما م و لي  ا١تا  ا١تستعما ىو ا١تيلًتؼ منو .م يف إنا  و٨توه

 : أو ا١تيلتِسا م فلو وبلوئ أ،واؿم وىذا ا١تا  ا١تستعما وىو ا١تتساإل  من أعضا  ا١تتوضئ
 .أف  كوف متساإلفاً عن قهارة رفع ،دث سوا  كاف ،دواً أصيلر أو ،دواً أك   : الحاؿ األولى

  روف أنو  كوف قاىراً  َت مفهرم فبل  صح التفهر بو. : فاٟتنابلئ
 أنو قهور وال  كره التفهر بو و ليت ما  دؿ عليو إف شا  اهلل. : والصحيح

وىػػػ  أال  كػػػوف عػػػن قهػػػارة رفػػػع ،ػػػدث م وإ٪تػػػا عػػػن قهػػػارة  : وىػػػ  ا١تػػػذكورة ىنػػػا : الحالػػػة الثانيػػػة
ـو عرفػئ أو  سػلئ وانيػئ أو والثػئ م فا١تػذىب أنػػو مسػتحبئ كتجد ػد وضػو  أو ُ سػا ٚتعػئ أو  سػا  ػػ

  كره.
إلالوا: خروجاً من خبلؼ من َسَلبو الفهور ئ م وإلد تقػدـ أف ىػذا تعليػا ضػعيفم وعلػى ذلػك فػبل  كػره 

 لعدـ الدليا على الكراىيئم واختاره شيخنا الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل.
د إ  أف ا١تػػا  ا١تتسػػاإل  مػػن اليلسػػا ا١تسػػتحب أو وإلػػد ذىػػب بعػػ  اٟتنابلػػئ و ىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػ

 الوضو  ا١تستحب مسلوب الفهور ئ.
 خبلفو .  : والصواب
 أف  كوف مستمعبلً لت  د و٨توه فبل  كره اتفاإلاً. : والحاؿ الثالثة

فػػقذا ا تسػػا رجػػا للت  ػػد و٨تػػوه فتسػػاإل  ا١تػػا  منػػو فهػػو لػػي  عػػن ،ػػدث وال عػػن قهػػارة مسػػتحبئ بػػا 
 ه فقف ا١تا   كوف قهوراً ال كراىيئ فيو باتفاؽ العلما  .للت  د و٨تو 

 والراجح يف ىذه ا١تسافا كلها أف ا١تا  قهور ال  كره التفهر بو . 
وإف بلغ قلتين وىو الكثير وىما خمسمائة رطل عراقي تقرأةاا ، فخالطتو نجاسة غير بوؿ ] : قولو

 [فطهور   العذرة وأشق نزحو كمصانع طرأق مكةآدمي أو عذرتو المائعة فلم تغيره أو خالطو الةوؿ أو 
نبػق  تثنيئ إلُػّلئ م وى  مقدار معروؼ مشهور عند العرب وى  إلبلؿ َىَجر م اليت شبو النيب  : القلتاف

 سدرة ا١تنتهى بقبل٢تا .
( ٜتسمافئ رقا عراإل  م وىذه ليسا من ا١تقا ي  ا١تشػهورة ٓٓ٘و القلتاف ذكر ا١تؤلف أهنما َتَسعاف )

صػاعا نبو ػا ( م وىػو مػا  سػاوي  ٘ٚ.ٖٜم وىذا  ساوي وبلوئ وتسعُت صاعاً نبو اً ووبلوػئ أربػاع الصػػاع ) عندنا
 م و٫تا أي القلتاف تساو اف ٜت  إلرب . لًتاً ( ٕٓٚيف ا١تقا ي  اٟتاضرة مافتُت وسبعُت لًتاً ) 

 أي ال ٖتد داً م فبل  ضر نقص  سَت كرقا أو رقلُت. : و إلولو تقر باً 
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 ؤلف رٛتو اهلل أف ا١تا   نقسم إ  إلليا وكثَت م و ذكر ،د الكثػَت م ومػا نقػص عػن ذلػك ذكر ا١ت
 فهو القليا .
 أف ا١تا  الكثَت البالغ إللتػُت إذا وإلعػا فيػو ٧تاسػئ وي تكػن بػوؿ آدمػ  أو عذرتػو ا١تافعػئ  : مث ذكر

  تيلَت .وي  تيلَت فهو قهور م وإف خالفو البوؿ أو العذرة من اآلدم  فهو ٧ت  وإف ي 
أي  شػق اسػتخراجو ،ػىت  نفػد كمصػانع قر ػق مكػئ وىػ  اَّػان الػيت توضػع يف  -فقف كاف  شػق نز،ػو 

 ألف ا١تشقئ ٕتلب التيسَت . ؛ فهو قهور -أفواه الشعاب يف قر ق اٟتجاج 
 فقنو  نج  عندىم ٔتجرد ا١تبلإلاة سوا  تيلَت أو ي  تيلَت.  : أما القليا 

بوؿ أو عذرة وبُت ٧تاسئ  َته يف ىذه ا١تسللئ ىػو مػذىب ا١تتقػدمُت مػن  والتفر ق بُت ٧تاسئ اآلدم  من
 اٟتنابلئ . 

وا١تشهور عند ا١تتلخر ن من اٟتنابلئ كما يف " ا١تنتهى " و  َته أنو ال فرؽ بُت بوؿ اآلدم  وعذرتو م وبػُت سػافر 
 النجاسات م و ا١تؤلف مشى على مذىب متقدم  اٟتنابلئ. 

ُت بػػػػوؿ اآلدمػػػػ  وعذرتػػػػو وبػػػػُت  َتىػػػػا مػػػػن النجاسػػػػات يف ىػػػػذه ا١تسػػػػللئ مػػػػا وبػػػػا يف ودلػػػػيلهم علػػػػى التفر ػػػػق بػػػػ 
ويف   ، أَةوَلنا أحػدكم فػي المػاء الػدائم الػذب ل َأْجػرب ثػم أغتسػل فيػو " إلػاؿ: " ال الصحيحُت أف النيب 

 . (ٔ) " " منو لف  ١تسلم
دؿ ذلػػك علػػى أف البػػوؿ إذا وإلػػع يف وا١تػػا  الػػذي ال ٬تػػري عػػاـ فيػػدخا فيػػو ا١تػػا  الكثػػَت وا١تػػا  القليػػا م فػػ

 ا١تا  الدافم الذي ال ٬تري سوا  كاف كثَتاً أو إلليبلً فقنو  نج  سواً  تيلَت أـ ي  تيلَت  .
بػا األإلػرب ؛ أف ىذا اٟتػد   لػي  فيػو أف ا١تػا   ػنج  بػذلك وي  تعػرض فيػو لنجاسػئ ا١تػا  : و اٞتواب

 : هنى عن ىذا ألمر ن اونُت أف النيب 
ذلك ذر عئ لتنجيسو م فقف ا١تا  الدافم الذي ال ٬تري م إذا وإلعا فيو النجاسئ اليسَتة الػيت  أف : األوؿ

ولػػي  كاألهنػػار أو البحػػار الػػيت م ال تيلػػَته فتكػػرر ذلػػك فقنػػو  ػػؤوؿ إ  تػػنج  ىػػذا ا١تػػا  م وىػػو مػػا  دافػػم ال ٬تػػري
 ٕتري وى  كثَتة فبل  ؤور فيها.

 ن م بُت أف  بوؿ فيو وبُت أف  يلتسا منو أو فيو م وذلك  ىو إلبح اٞتمع بُت األمر  : واألمر الثاني
 يف ا١تتفق عليو: كقوؿ النيب 

 فاٞتمع بُت األمر ن إلبيح.  (ٕ) "  ل َأْجلد أحدكم امرأتو َجْلد العةد ثم ُأجامعها"  

                                                 

 (.ٕٕٛ( ومسلم رإلم )ٜٖٕ( البخاري رإلم ) ٔ)
 (.ٕ٘٘ٛ( ومسلم رإلم )ٜٛٓٗ( البخاري رإلم )ٕ)
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 ،كػم علػى ىػذا ا١تػا  بلنػو وكذلك اٞتمع بُت البوؿ فيو والتفهر منػو أمػر إلبػيح م ولػي  فيػو أف النػيب 
 ٧ت  .

 و عليو فبل فرؽ بُت بوؿ اآلدم  وعذرتو وبُت  َت٫تا من النجاسات يف ىذا الباب.
 مث إف إلو٢تم  لـز منو أف  كوف بوؿ الكلب أو ا٠تنز ر أخف من بوؿ اآلدم   وىذا باقا .

 وىذا ىو ا١تشهور عند ا١تتلخر ن .م فقذف الراجح أنو ال فرؽ بُت األمر ن
قد تقدـ التفر ق بُت القليا والكثَت وأف ضابفو أف الكثَت ما بلغ إللتُت ف : ونعود إ  أصا ا١تسللئ

 إلاؿ: ما رواه ا٠تمسئ بقسناد صحيح أف النيب  : فلكثر م والقليا ما دوف ذلك . والدليا على ىذا
م وىذا اٟتد   صحيح م صححو اٞتمهور كيحِت بن معُت (ٔ) "إ ا كاف الماء قُػلاتين لم َأْحمل الَخَةث "  
وابن م والذىيب م وابن منده م والنوويم وابن خزٯتئ م واٟتاكمم وابن ،بافم والبيهق م والفحاويم الدارإلفٍتو 

 و َتىم من أىا العلم .م ،جر
وذىػػب بعػػ  اٟتفػػاظ إ  تضػػعيفو كػػابن عبػػد الػػ  م وأعلػػو ا١تػػزي وابػػن تيميػػئ بػػالوإلف م وأعلػػو ابػػن القػػيم 

 داعيئ إ  اشتهاره .بعدـ شهرتو عند أىا العلم مع أف اٟتاجئ 
ٚتاىَت أىا العلم م وىو  –كما تقدـ   –صحتو م وإلد صححو من استدؿ ُّذا اٟتد   ورأى  : فقذف

 فقنو صحيح م  والفعن فيو ضعيف .م الراجح
 فهذا اٟتد    دؿ على أف ا١تا  إذا بلغ إللتُت فقنو ال ٭تما ا٠تب  .

ا النجاسػػػات واألخبػػػاث فيكػػػوف ٧تسػػػاًم ىػػػذا ىػػػو ومفهومػػػو أنػػػو إذا كػػػاف دوف القلتػػػُت فقنػػػو ٭تمػػػ : إلػػػالوا
 مذىب اٟتنابلئ والشافعيئ  .

م وىو مذىب مالك واختاره شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػئ وابػن القػيم و َت٫تػا مػن احملققػُت م  والقوؿ الثاني
 اف أو كثَتاً .ال فرؽ بُت إلليا ا١تا  وكثَته فبل  نج  إال بالتيلَت إلليبلً ك : وىو إلوؿ ابن عقيا من اٟتنابلئم إلالوا

فقذا وإلعا النجاسئ يف ا١تا  فقننا ننظر فقف ٛتلها وتنج  ُّا وظهرت رافحئ النجاسئ فيو أو قعمها أو 
 بلغ القلتُت أو ي  بليلهما. م وال فرؽ بُت إلليا أو كثَتم وإال فهو قاىرم لوهنا فقف ا١تا   كوف ٧تساً 

وصححو اإلماـ أٛتد أف النيب  –ذي والنساف  باٟتد   الذي رواه أٛتد وأبو داود والًتم : واستدلوا
  ستا عن بتر ُبضاعئ وى  بتر تلقى فيها اٟتِي  وٟتـو الكبلب والََننْت فقاؿ النيب " : إف الماء َطُهور

 . (ٕ) "ل أُنجِّسو شيء 

                                                 

 (. ٚٔ٘(  وابن ماجو رإلم )ٕ٘( والنساف  رإلم )ٚٙ( والًتمذي رإلم )ٖٙ( وأبو داود رإلم )ٜٔٙٗمسند أٛتد رإلم ) ( ٔ)
 (.ٕٖٙ( والنساف  رإلم )ٙٙوالًتمذي رإلم )( ٙٙ(أبو داود رإلم )٘ٔٛٔٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
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 إف ما  البتر  يللب على الظن أنو كثَت . : لو إلاؿ إلافا
إال مػا  ػَته م وجعػا  : أيم لفهور ئ وأنػو ال  نجسػو شػ  إلد أوبا للما  صفئ ا فاٞتواب: أف النيب 

 ا١تا  متصفاً ُّذه الصفئ مبلزماً ٢تا ال  نجسو ش   .
و،ػػد   القلتػػُت ،ػػد   ضػػعيف م فقػػد رواه ٣تاىػػد عػػن ابػػن عمػػر رضػػ  اهلل عنهمػػا موإلوفػػاً مػػن  : إلػػالوا

 إلولو .
ا تدعو اٟتاجئ إليو م فمثلػو َ ْشػتهر  وىو ٦تم وتفرد بو ابن عمر رض  اهلل عنهمام وىذا اٟتد   ي  شتهر

 كالتحد د يف الزكاة و٨توىا.
ألنػو مػن روا ػئ ليػ  بػن أن ؛ أف ىذا اٟتد   صحيح م وأما تعليلهم لو بالوإلف فهو ضػعيف : والراجح

 سليم وىو ضعيف . 
 ىذا ،د   وابا صحيح رواه كثَت من األفمئ يف كتبهم وصػححو : وأما التعليا بعدـ الشهرة م فنقوؿ

 ٚتع كثَت من أىا العلم فمثلو تثبا بو السنن و ال  شًتط إلدر زافد على ذلك.
أف ىػػذا اٟتػػد   لػػي  فيػػو أف ا١تػػا  إذا   : واٞتػػواب عػػن االسػػتدالؿ بػػو علػػى التفر ػػق بػػُت إلليػػا ا١تػػا  وكثػػَته

وإلوتػػو م وأنػػو إذا  كػػاف دوف القلتػػُت فقنػػو  ػػنج  م وإ٪تػػا فيػػو أف ا١تػػا  إذا بلػػغ القلتػػُت فقنػػو ال ٭تمػػا ا٠تبػػ  لكثرتػػو 
 كاف دوف القلتُت فقنو إلد ٭تما ا٠تب  لضعفو . 

ولػػي  فيػػو أف ا١تػػا  القليػػا ٭تمػػا ا٠تبػػ  بػػا فيػػو أنػػو لقلتػػو إلػػد ٭تمػػا ا٠تبػػ  م فعليػػك أف تنظػػر فيػػو وأف 
 تتحرز فقد  كوف متيلَتاً بالنجاسئ . 

"  ور ل أنجسػػػو شػػػيء" إف المػػػاء طهػػػمث إف داللػػػئ ا١تنفػػػوؽ مقدمػػػئ علػػػى داللػػػئ ا١تفهػػػـو م ألف إلولػػػو: 
 منفوإلو أنو سوا  كاف إلليبلً أو كثَتاً فقنو ال  نج  إال بالتيلَت م فهذه الداللئ داللئ منفوؽ .

 " فقف داللتو داللئ مفهـو .  إ ا كاف الماء قلتين لم أحمل الخةثوأما ،د  : " 
م فاٟتكم  ػدور "  دؿ على أف مناط اٟتكم ىو ٛتا ا٠تب   لم أحمل الخةث: " مث إف إلوؿ النيب 

مػػػع علتػػػو وجػػػوداً وعػػػدماً م فعلػػػى ذلػػػك إذا اسػػػتهلك ا٠تبػػػ  يف القليػػػا فقنػػػو ال  ػػػنج  م وإذا ٛتلػػػو القليػػػا فقنػػػو 
  نج . 

 فالراجح عدـ التفر ق بُت إلليا ا١تا  وكثَته . 
 فا١تا  إذا كاف إلليبلً أو كاف كثَتاً فوإلعا فيو ٧تاسئ نظرنا: 

تػػو فهػػو ٧تػػ  م وإف ي تيلػػَت  ه فهػػو قهػػورم ىػػذا ىػػو الػػراجح وىػػو مػػذىب مالػػك واختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـ فػػقف َ َتَّ
 وتلميذه ابن القيم . 
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إلاؿ: " إف ا١تا  ال  ُنجٍّسو ش   إال ما َ َلب علػى ر٭تػو و قَْعمػو وَلْونػو  وإلد روى ابن ماجو أف النيب 
تيلػػَت قعمػػو أو لونػػو أو ر٭تػػو واٟتػػد   ضػػعفو أبػػو ،ػػامج لكػػن اإلٚتػػاع عليػػو م فاإلٚتػػاع علػػى أف ا١تػػا  إذا   (ٔ) "

 بالنجاسئ فهو ما  ٧ت  . 
أما إذا ي  تيلَت ففيػو ا٠تػبلؼ الػذي تقػدـ م والػراجح أنػو إذا ي  تيلػَت فقنػو ال  ػنج  سػوا  كػاف إللػيبلً أو  

 كثَتاً . 
 : كمصانع طرأق مكة فطهور[] : وقولو

ئ مػن العػراؽ م  ردىػا اٟتجػاجم أ،واض ا١تياه الػيت كانػا موضػوعئ يف قر ػق مكػ : وا١تراد ُّام ٚتع مصنع
 فه  قاىرة ١تشقئ نز،ها .م وى  مياه كثَتة  شق نز،ها

 : [ول أرفع حدث رجل طهور أسير خل  بو امرأة لطهارة كاملة عن حدث ] : قولو
 ىذه مسللئ ذات إليود كثَتة وى  من مفردات ا١تذىب. 

لكػن م اٟتدث األك  أو األصيلرسوا  كاف م أي ال  رفع ،دث الرجا [: ول أرفع حدث رجل]إلولو: 
  ز ا ا٠تب  عنو م و تصح بو الفهارة ا١تستحبئ كيلسا اٞتمعئ وٕتد د وضو . 

 و لحق بو ا٠تنثى م فحكمو ،كم الرجا.  : إلالوا [: رجل]إلولو: 
 وىو ا،ًتاٌز  عن ا١ترأة والصيب فقنو  رفع ،دوهما . 

 أي دوف القلتُت .  [: طهور أسير: ]إلولو
 مكلفئم و تزوؿ ا٠تلوة ٔتشاىدة رجا أو امرأة أو ٦تيز.  [: امرأة خل  بو]إلولو: 
أي ال لػبع  قهػارة؛ كػػلف تكػوف  سػلا وجههػػا و ػد ها فقػ  يف ا٠تلػػوة دوف  [: لطهػارة كاملػػة]إلولػو: 

 مسح الرأس و سا الرجلُت فبل تدخا يف ىذه ا١تسللئ . 
وه مػن األ سػاؿ ا١تسػتحبئ فقنػو ال ال إف خلا بو إلزالئ ٧تاسئ أو ليلسا ٚتعئ و٨تػ [: عن حدث]إلولو: 

  دخا يف ذلك 
 فهذه مسللئ ذات إليود كثَتة.

 ما وبا يف ا١تسند وسنن أن داود والنساف  بقسناد صحيح عن رجػا مػن أصػحاب النػيب  : ودليلهم
 .  (ٕ)"  أف تغتسل المرأة ِبفْضل الرجل أو الرجل ِبَفْضل المرأة وليْغترفا جميعاا "  : اهلل  هنى رسوؿ : إلاؿ

                                                 

 (.ٕٔ٘( ابن ماجو رإلم ) ٔ)
 (. ٖٕٛ( والنساف  رإلم )ٔٛ(أبو داود رإلم )ٕٖٖٕٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
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نهػى أف أتوضػأ : " و روى ا٠تمسئ بقسناد صحيح من ،د   اٟتكم بن عمرو رض  اهلل عنو أف النيب 
 .  (ٔ) " الرجل بَفْضل َطهور المرأة

وذىػػب اٞتمهػػور إ  أف ىػػذا ا١تػػا  الػػذي خلػػا بػػو ا١تػػرأة لفهػػارة كاملػػئ عػػن ،ػػدث  رفػػع ،ػػدث الرجػػا  
 بلـ ابن تيميئ  .كا١ترأةم وىو إلوؿ يف ا١تذىب واختاره شيخ اإلس

 : واستدلوا ْتد ثُت صحيحُت
 . (ٕ) كاف أغتسل بَفْضل ميمونة رضي اهلل عنها ""  اٟتد   األوؿ: وبا يف مسلم أف النيب 

وىو أصرح منو وبا عند األربعئ بقسناد صػحيح عػن ابػن عبػاس رضػ  اهلل عنهمػا إلػاؿ: "  : واٟتد   الثاين
إف المػاء  : إني كن  ُجنُةاا. فقاؿ : اء أغتسل منها، فقال في َجْفنة فج اغتسل بعض أزواج النةي 

 .  (ٖ) ل ُأْجِنا "
مث إف اٟتػػد   الػػذي اسػػتدللتم بػػو  ػػدؿ كػػذلك علػػى النهػػ  عػػن ا تسػػاؿ ا١تػػرأة مػػن فضػػا الرجػػا م  لػػذا  
 " . وليغترفا جميعاا إلاؿ: " 

ا اٟتػػػد   ال  ػػػدؿ علػػػى و اإلٚتػػػاع علػػػى جػػػوازه  ُػَقػػػَوي مػػػا ذىػػػب إليػػػو اٞتمهػػػور مػػػن أف النهػػػ  يف ىػػػذ 
أي: األو  للرجا أف  يلتسا ٔتػا  جد ػد  ػَت فضػا ا١تػرأةم واألو  للمػرأة أف م م وعليو فيدؿ على األولو ئًنالتحر 

 تيلتسا ٔتا  جد د  َت فضا الرجام أو لييلًتفا ٚتيعاً  . 
من ،د   ابن الرجا أف  يلتسا بفضا ا١ترأة ورد يف السنئ ما  عارضو وىو ما تقدـ  وألف هن  النيب 

 عباس رض  اهلل عنهما . 
عن ا تساؿ ا١ترأة بفضا الرجا فلم  رد يف السنئ ما  دؿ على جػوازه م لكػن اإلٚتػاع  وأما هن  النيب 

 على جوازه. 
الػػراجح مػػا ذىػػب إليػػو اٞتمهػػور وىػػو اختيػػار  ػػَت وا،ػػد مػػن احملققػػُت كشػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػئ  : فػػقذف

 ا١ترأة لفهارة كاملئ فقف الرجا ٬توز لو أف  تفهر بو.و َته وأف ا١تا  إذا خلا بو 
 : [وإف تغير لونو أو طعمو أو رأحو بطةخ أو ساقط فيو ...... فطاىر] : قولو

 الضمَت  عود إ  ا١تا  الفهور .  [:  تغير وإف ]إلولو: 
 أي قبخ فيو ش   قاىر كلحم أو أرز و َت ذلك.  [: بطةخ]إلولو: 

                                                 

 (.ٖٔٚ( وابن ماجو رإلم )ٖٖٗ( والنساف  رإلم )ٗٙ( والًتمذي رإلم )ٕٛ( وأبو داود رإلم )ٜٛٛٚٔ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٖٕٖ( مسلم رإلم )ٕ)
 (.  ٖٓٚ( وابن ماجو رإلم )٘ٙ( والًتمذي رإلم )ٕٖ٘( والنساف  رإلم )ٛٙو داود رإلم )( أبٖ)
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 لف تسق  فيو ٙترة أو ورؽ أو  َت ذلك.ك  : [أو ساقط فيو]إلولو: 
فلو  سا ؛ لكن  ستثٌت من ىذه ا١تسللئ ما تقدـ ٦تا  شق صوف ا١تا  عنوم وكذا ما تيلَت يف ٤تا التفهَت

" كما فى عنو م و" ا١تشقئ ٕتلب التيسَت ده م وتيلَت ىذا ا١تا  ،اؿ  سلو ليده م فهذا تيلَت يف ٤تا التفهَت فيُػعْ 
 أو ٨توه فتيلَت ا١تا  بالزعفراف ،اؿ  سا اليد  عفى عنو .لو كاف يف  ده زعفراف 

م يف نفسو لي  بنج  لكنو لي  ٔتفهرأي قاىر  َت مفهر م فهو قاىر  [: فطاىر] : إلاؿ ا١تصنف
 وىذا ىو ا١تذىب وىو مذىب ٚتهور أىا العلم . 

راً ولي  بفهور م فا١تا  إف وإلع فيو ش   من الفاىرات فيلَت رافحتو أو قعمو أو لونو فقنو  كوف قاى
 ال  ز ا النج  وال  رفع اٟتدث .  –على ا١تذىب  –فهو قاىر يف نفسو ولي  ٔتفهر ليلَتهم فعلى ذلك 

 إلالوا: ألف ا١تا  لي  ٔتا  مفلق با ىو ما  أضيف إليو ش  .
 سمى ماً  م وىو مذىب أن ،نيفئ وإ،دى  : أنو قهور ماداـ باإلياً على مسماه أي : والقوؿ الثاني

يف أكثر أجوبتو  –أي اإلماـ أٛتد  –" وى  اليت نص عليها  : روا تُت عن اإلماـ أٛتد با إلاؿ شيخ اإلسبلـال
 " أي القوؿ بلنو قهور م وىذا ىو اختيار شيخ اإلسبلـ و تلميذه ابن القيم و الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب. 

 إلالوا:  ىو ما ٌ قهور م ماداـ باإلياً على مسماه . 
 : ذكر مثالُتو تضح ىذا ب

وىو ما كاف فيو ا١تا  باإلياً على مسماه م كلف  سق  فيو ش   من أوراؽ الشاي أو  : ا١تثاؿ األوؿ
 ش   من الفعاـ فيتيلَت لونو لكن ال  زاؿ  سمى ماً  . 

وىو ما تيلَت فيو مسمى ا١تا  م كلف  وضع يف إنا  ش   من أوراؽ الشاي مث  فبخ على  : ا١تثاؿ الثاين
قنو  سمى شا اً فلم  بق على مسماهم فبل ٭تا أل،د أف  تفهر بو م والشارع عُّت ا١تا  للفهارة عند النار م ف

 وىذا لي  ٔتا  .  (ٔ)  چې  ى  ى   ائ    ڇ : وجودهم  فقاؿ تعا 
وىو ا١تختلف فيو بلف  كوف ا١تا  إلد تيلَت ُّذا الش   الفاىر قعمو أو لونو أو ر٭تو لكنو  : وأما األوؿ

 :  مسماه با إلد بق  ا١تا  على مسماه مفالراجح أنو قهور و دؿ على ذلكي  تيلَت

ولفظئ " ما  " نكرة يف سياؽ النف  م والنكرة  (ٕ)  چې  ى  ى   ائ    ڇ : إلولو تعا  -ٔ
يف سياؽ النف  تفيد العمـو م فهذا  عم كا ما  مفيتفهر بو إلبا التيمم بالًتاب م فقذا وإلع فيو ش   من الورؽ 

                                                 

 .ٖٗ(  النسا  آ ئٔ)
 .ٖٗ(  النسا  آ ئٕ)
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  من الثمر أو  َت ذلك من الفاىرات فتيلَتت رافحتو أو قعمو أو لونو مع بقافو على مسماه م فهو أو ش 

 .   (ٔ)  چې  ى  ى   ائ    ڇ : ما  فيدخا يف عمـو اآل ئ
اِغسْلنها بماء "  : إلاؿ للنسا  ا١تيلسبلت البنتو ما وبا يف الصحيحُت أف النيب  : الدليا الثاين-ٕ
ومعلـو أف  (ٖ)  " اِغسُلوه بماء وسدر"  : يف ا١تتفق عليو فيمن َوإَلصتو را،لتو فمات  م وإلاؿ (ٕ) "  وِسْدر

 السدر  يلَت ا١تا  مع بقافو على مسماه. 
ما روى اإلماـ أٛتد والنساف  وابن ماجو بقسناد صحيح أف أـ ىانئ رض  اهلل  : الدليا الثال  -ٖ

 .  (ٗ) "حد في َقْصعة فيها أَثَر َعجين وميمونة من إناء وا اغتسل النةي "  : عنها إلالا
 " يف إلصعئ فيها أور عجُت " ومعلـو كذلك أف العجُت  يلَت ا١تا  .  : والشاىد إلولو

األصا م فاألصا يف ا١تا  أنو قهور م وإلد أنزلو اهلل من السما  ما  قهوراً لنتفهر  : الدليا الرابع -ٗ
ا على سلب ىذه الفهور ئ منو م ولي  ىناؾ دليا  دؿ على بو م فاألصا يف ا١تا  الفهور ئ ما ي  دؿ دلي

 ذلك م با األدلئ تدؿ على خبلؼ ذلك كما تقدـ . 
م كما  ورد أو نبات و ٨تو ذلك من ا١تياه ا١تعتصرة من األشجارم و أما ا١تا  ا١تستخرج ٔتعاٞتئ

خبلفاً ١تن ذىب إ  جواز التفهر  ألنو لي  ا١تا  ا١تفلق فلم  دخا يف عمـو اآل ئ م؛ فالصواب أنو ال  تفهر بو
وىو إلوؿ قاففئ من العلما  كابن أن ليلى رٛتو اهلل  –كما ىو ظاىر اختيار شيخ اإلسبلـ   -بو من أىا العلم 

  م وعامئ العلما  على خبلفو وأنو ال  تفهر بو و،كاه ابن ا١تنذر إٚتاعاً .
 

 [أو رفع بقليلو حدث ....... فطاىر] : قولو
أي استعما ما  إلليا وىو ما دوف القلتُت يف رفع ،دث أك  أو  [فع بقليلو حدثأو ر ]إلولو: 

 أصيلرم فقف كاف ا١تا  كثَتاً ورفع بو اٟتدث ففهورم و كره ا تسالو فيو. 
  : مثالو

رجا توضل فتساإل  ا١تا  من أعضافو فاجتمع يف إنا  دوف القلتُت م فهذا ىو ا١تا  ا١تستعما يف رفع 
 أـ قاىر ؟ م دث أصيلرا أو أك ا م فها ىو قهورسوا  كاف اٟتم ،دث

                                                 

 .ٖٗ(  النسا  آ ئٔ)
 (.ٜٖٜ( ومسلم رإلم )ٜ٘ٔٔالبخاري رإلم )  (ٕ)
 (.ٕٙٓٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٓٔالبخاري رإلم )  (ٖ)
 (. ٖٛٚ( وابن ماجو )ٕٓٗ( والنساف  رإلم )ٜٕ٘ٛٙ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
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 فهو ال  رفع اٟتدث م با ىو قاىر ولي  بفهور.  [فطاىر] : إلاؿ ا١تصنف
      ل أغتسْل أحدُكم في الماء الداِئم وىو"  : إلاؿ ٔتا وبا يف مسلم أف النيب  : واستدلوا

 .  (ٔ) " ُجُنا
وأف ا١تا  ُ ْسَلب ؛ يف ا١تا  الدافم وىو جنب لَتفع ،دووفهذا  دؿ على أنو ال ٬توز أف  يلتسا  : إلالوا

 الفهور ئ إذا ا تسا فيو اٞتنب . 
م ولو   (ٕ) "  َصاا على جابر من َوضوئو"  : إلالوا:  وال  نج  ١تا وبا يف الصحيحُت أف النيب 

 كاف ٧تساً ١تا َصبَّ عليو منو م إلالوا: فهو ما  قاىر  َت مفهر . 
 رأسو بفضا  د و فبل ٬تزئ يف ا١تذىب ألف ا١تا  قاىر ولي  بفهور . ولو أف رجبلً مسح 

وعن اإلماـ أٛتد وىو إلوؿ اإلماـ مالك واألوزاع  وابن عقيا من اٟتنابلئ وابن ا١تنذر واختاره شيخ 
 اإلسبلـ و َت وا،د من احملققُت: أف ىذا ا١تا  قهور و ىو الراجح . 

  : ناد جيد أف النيب ٔتا روى أٛتد وأبو داود بقس : واستدلوا
 م فهذا ا١تا  الذي يف  د و ما  مستعما م وإلد مسح بو رأسو .  (ٖ) " َمَسح رأسو ِبفْضل ماٍء في أدأو" 

 : أ ضاً باألصا م فاألصا أف ىذا ا١تا  قهور  تفهر بو وىو ما  داخا يف عمـو إلولو تعا  : واستدلوا
دؿ بو أىا القوؿ األوؿ فلجابوا عليو ّتواب وأما اٟتد   الذي است( ٗ)  چې  ى  ى   ائ    ڇ

أف اٟتد   إ٪تا فيو هن  ا١تسلم أف  يلتسا يف ا١تا  الدافم وىو جنب م ولي  فيو أف ا١تا   نتقا  : صحيح وىو
 إ  الفاىر ئم فهذه مسللئ أخرى ي  ُتعرض ٢تا يف ىذا اٟتد   . 

ا١تا  إذا ا تسا فيو من اٞتنابئ فقف ذلك فقف ؛ واٟتكمئ من النه  أف ذلك ذر عئ إ  تقذ ره وإفساده
 ألنو ما  دافم.؛  ؤدي إ  تقذ ره
أي إذا أدخا ا١تكلف  : [أو ُغِمس فيو أد قائم من نـو ليل ناقض لوضوء ........ فطاىر] : قولو

ألف الصيب  َت مكلف م ا١تستيق  من نػـو ليػا  -يف ا١تذىب وىو ظاىر اٟتد   -دوف الصيب 
 ناإل  للوضو .

 أدخا  ده أي: كفو يف اإلنا  م فقف ىذا ا١تا   نتقا من الفهور ئ إ  الفاىر ئ .إذا 

                                                 

 (.ٗٛٙ( مسلم رإلم ) ٔ)
 (.ٙٔٙٔ( ومسلم رإلم )ٜٔٔ( البخاري رإلم ) ٕ)
 ( ٖٓٔ( وأبو داود رإلم )ٕٙٔٓٚ( مسند أٛتد رإلم ) ٖ)
 . ٖٗ( النسا  آ ئ ٗ)
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الرسغ دوف سافر اليد ألف اليد إذا أقلقا يف  : وا١تذىب أف ا١تراد باليد ىنا الكف أي: إ  الكوع أي
 الكف فق  كآ ئ السرإلئ. : الشرع فا١تراد إ  الرسغ م أي

إ ا اْستيقظ إلاؿ: " : أف النيب يحُت من ،د   أن ىر رة ٔتا وبا يف الصح : واستدؿ اٟتنابلئ
 . (ٔ)أحدكم من نومو فال أَػْغِمس أده في اإلناء حتى أَػْغسلها ثالثاا ف نو ل َأْدرب أأن بات  أده "

 : ويف ىذا اٟتد   مسافا
 : أف ىذا اٟتد    دؿ على وجوب  سا اليد ن ١تن استيق  من نـو الليا المسألة األولى -1
 بو م واألمر  دؿ على الوجوب .  ألمر النيب ؛ ىذا ىو مذىب اٟتنابلئو 

" م وىذا شك فبل ٬تب  ف نو ل أدرب أأن بات  أدهلقولو: " ؛ وإلاؿ اٞتمهور األمر ىنا لبلستحباب
 على ا١تكلف  سا  د و مع وجود الشك .

ٞتهلو ؛ ي أ ن باتا  دهفقف ىذا الشك إ٪تا ىو بالنسبئ إ  ا١تكلف م فقنو ال  در ؛ وىذا فيو نظر
باليليب موأنو رٔتا  كوف الشيفاف إلد عب  بيده يف منامو ولووها بلإلذار تؤور على اإلنساف م كما أنو  بيا على 

  خيشومو فمبلمسئ الشيفاف لو ٔتنامو ٗتفى على ا١تكلف وأما الشارع فقد أمره بيلسا  د و إذا استيق  من
 نومو . 

جوب ذلك أي وجوب  سا اليد ن وبلواً ١تن استيق  من النـو م مذىب اٟتنابلئ م وىو و  فاألرجح
 واختاره الشيخ ٤تمد بن إبراىيم رٛتو اهلل . 

 ىا ىذا خاص بنـو الليا م أـ  شما نـو النهار ؟  : المسألة الثانية -2
 ا١تذىب: أنو خاص بنـو الليا موىو إلوؿ عامئ العلما  م و دؿ عليو وجهاف:

إ ا أنو إلاؿ: "  يف روا ئ أن داود والًتمذي التصر ح بذلك عن النيب أنو جا   : الوجو األوؿ
 (ٕ)" . استيقظ أحدكم من نـو الليل

 النـو ليبلً.  : والبيتوتئ ى  : " بات "  : إلولو : الوجو الثاين
 وعن أٛتد أنو عاـ يف نـو الليا والنهار وأف ،كمهما وا،د . 

 " .  من نومو"  : لعمـو إلولو
 ١تا تقدـ من الوجهُت السابقُت. ؛ الستدالؿ ضعيفولكن ىذا ا

 أال  قاس نـو النهار على نـو الليا ؟  : فقف إليا

                                                 

 (.ٕٛٚ( ومسلم رإلم )ٓٙٔ( البخاري رإلم ) ٔ)
 (.ٕٗ( والًتمذي رإلم )ٖٓٔ( أبو داود رإلم )ٕ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

35 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٖ٘ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

  -: أف القياس ضعيف من وجهُت : فاٞتواب
: أف إٟتاؽ نـو النهار بنـو الليا إٟتاؽ مع الفارؽ م فقف الليا ىو ٤تا النـو م واألصا فيو الوجو األوؿ

 النـو ٓتبلؼ نـو النهار.  أف  ستيلرؽ يف نومو وتفوؿ مدة
 : وىو أإلوى أف العلئ ٗتفى على ا١تكلف فبل إلياس. الوجو الثاني 

م أف  يلسا  د و؛ ألف العلئ تعبد ئ لو أف رجبلً وضع  ده يف إلفاز ن م فقنو ٬تب عليو : لذا إلاؿ الفقها 
 (ٔ) "أَِةي  على َخْيُشومو  إ ا اْستيقظ أحدكم من نومو فليستنثر ثالثاا ف ف الشيطاف"  : ونظَت ىذا إلولو 

 متفق عليو .
ولكن لي  يف اٟتد   أف ا١تا   نتقا عن الفهور ئ م ولذا فالراجح وىو اختيار شيخ اإلسبلـ وروا ئ  

 عن أٛتد أف ا١تا  قهور م وىذا ىو األصا واختاره شيخنا الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل. 
 لذي  م   ده فيو. كره استعماؿ ا١تا  ا : وإلاؿ شيخ اإلسبلـ

 : بقولو وعند شيخ اإلسبلـ أف العلئ معلومئ وإلد بينها النيب 
" وتكوف ىذه العلئ من العلا ا١تؤورة اليت شهد ٢تا النص باالعتبار م  ف ف الشيطاف أةي  على خيشومو"  

 . ما ذكره شيخ اإلسبلـ ١تا تقدـوالراجح وا١تذىب أف العلئ تعبد ئ 
 ذىب أنو ال  ؤور إال  م  ٚتيع اليد با١تا  .ا١ت : المسألة الثالثة
وىو إلوؿ ابن ،امد من اٟتنابلئ أف  م  بعضها كيلمسها كلها م واختاره الشيخ  : والقوؿ الثاني

 .وىو الراجح٤تمد رٛتو اهلل ألف األصا يف النه  أنو  عم ٚتيع ا١تنه  عنوم 
 [أو كاف آخر غسلة زال  النجاسة بها فطاىر] : قولو

يف ا١تذىب أف النجاسئ ٬تب أف تيلسا سبع مرات إف كانا يف ووب و٨توه كما ا١تشهور 
 ألنو ما  الإلى النجاسئ وىو  سَت فنج  . ؛ سيليتموعندىم أف ا١تا  ا١تنفصا من اليلسبلت السا ٧ت 

ا١تا  قاىر  َت مفهر ألف احملا قهر بو فصار   : وأما اليلسلئ السابعئ اليت زالا ُّا النجاسئ فقالوا
 ا١تستعما يف رفع اٟتدث.  كا١تا 

واختار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ و ىو إلوؿ يف ا١تذىب اختاره اَّد بن تيميئ أف ىذا ا١تا  قهور م وىو 
ألنو ما  ي  تيلَت بالنجاسئ م وىو ما  كذلك باؽ على أصلو من الفهور ئ م وال دليا  نقلو ؛ الراجح
 عنها .

 اتفاإلاً . وأما ما انفصا متيلَتاً بالنجاسئ فهو ٧ت 
                                                 

 (.ٖٕٛ(. ومسلم رإلم )ٕٖٔٔالبخاري رإلم ) (ٔ)
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 [ما تغير بنجاسة أو لقاىا وىو أسير : والنجس]قولو: 
 ىذا ىو القسم الثال  من أإلساـ ا١تياه وىو النج  .

) مػا تيلػَت بنجاسػئ ( أي تيلػَت ٔتخالفػئ شػ   مػن النجاسػات كبػوؿ آدمػ  م فتيلػَت ُّػذه النجاسػئ  : وىػو
 ر٭تو أو قعمو أو لونو م وىذا ٧ت  بقٚتاع أىا العلم. 

 أي أو الإلى النجاسئ وي  تيلَت ُّا . [: أو لقاىا وىو أسير] : إلولو
ىو ما دوف القلتُت فهذا  نج  ٔتجرد ا١تبلإلاة وإف ي  تيلَت  –عندىم  –اليسَت  [: وىو أسير] : إلولو

 م وىو مذىب اٞتمهور .
م وىػو إلػوؿ  وىذا القوؿ ىو الراجحوذىب اإلماـ مالك وابن ا١تنذر إ  أف ا١تا  ال  نج  إال بالتيلَتم 

 بع  اٟتنابلئم واختاره شيخ اإلسبلـ وتلميذه ابن القيم وتقدـ .
 :  مسألة

 إذا كاف ا١تا  جار اً فيعت  ٔتجموعو كلو  كما ىو ا١تشهور يف ا١تذىب وىو الراجح .
والقوؿ الثاين يف ا١تذىب أف كا جر ئ ٔتفردىا م وى  ما أ،اط با١تا  و فوإلو وٖتتػو وٯتنػًئ و سػرة دوف  مػا 

 ألهنا ي تصا إليو.؛ ألنو ي  صا إليها م ودوف ما أمامها؛ را ىاو 
 [أو انفصل عن محل نجاسة قةل زوالها] : قولو

ألنػػو مػػا  إلليػػا الإلػػى ٧تاسػػئ فيكػػوف ٧تسػػاً ؛ إذا انفصػػا ا١تػػا  عػػن ٤تػػا النجاسػػئ إلبػػا أف تػػزوؿ فهػػو ٧تػػ 
 لتيلَت. وىذا ىو ا١تذىب م وتقدـ أف الراجح خبلفو وأف ا١تا  ال  نج  إال با

ف ف أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غيػر تػراب ونحػوه، أو زاؿ تغيػر الػنجس الكثيػر ] : قولو
 [بنفسو، أو نزح منو فةقي بعده كثير غير متغير طهر

 يف قر قئ تفهَت ا١تا  النج  .  : ىذه المسألة
  : ذكر ا١تؤلف وبلث قرؽ يف تفهَت ا١تا  النج 

 : " كثػَت " : النج  قهور كثَتم والكثػَت عنػدىم  إللتػاف فػلكثرم وإلولػو أف  ضاؼ إ  : الطرأقة األولى
 ألف ا١تا  القليا  نج  ٔتجرد ا١تبلإلاة يف ا١تذىب . 

 وإف كاف ا١تا  متيلَتاً بالنجاسئ فبل بد أف  زوؿ التيلَت بقضافئ ىذا ا١تا  الكثَت إليو.
اٟتادث من النجاسػئ فػيظن أنػو إلػد زاؿ و ألنو رٔتا سًت التيلَت ؛ كمسك   : "  َت تراب أو ٨توه " : إلولو

 ي  زؿ.
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ألف علػػئ النجاسػػئ زالػػا وىػػ  ؛ وذىػػب بعػػ  اٟتنابلػػئ إ  أنػػو  فهػػر بػػذلك م وىػػذا ىػػو القػػوؿ الػػراجح
 التيلَت م واٟتكم  دور مع علتو وجوداً وعدماً .

 ألف ا٠تب  الذي سلب ا١تا  الفهور ئ إلد زاؿ .؛ فبلي قر قئ زالا النجاسئ فقف ا١تا   فهر
بػػا لػػو أضػػيف إليػػو شػػ   مػػن ا١تػػواد الكيميافيػػئ اٟتد ثػػئ فزالػػا النجاسػػئ بػػو فػػقف ا١تػػا   فهػػر بػػذلك علػػى 

 الصحيح .
 وىذه الفر قئ اليت ذكرىا ا١تؤلف ى  لتفهَت ا١تا  القليا والكثَت.

 [أو زاؿ تغير النجس الكثير بنفسو] : قولو
   .وى  لتفهَت ا١تا  الكثَت فق : وىذه ى  الفر قئ الثانيئ 

فقذا كاف ا١تا  كثَتاً فزالا عنو النجاسئ بنفسو فقنو  صبح قهوراً م ألنو  قػوى علػى تفهػَت  ػَته فتفهػَته 
 ألف ا١تا  القليا ٧ت  ٔتجرد ا١تبلإلاة. –على ا١تذىب  –لنفسو من باب أو  م فقف كاف إلليبلً فبل  فهر بنفسو 

الػػا عنػػو النجاسػػئ بنفسػػو فقنػػو  فهػػر ألف ا١تػػا  ال والقػػوؿ الػػراجح أف ا١تػػا  القليػػا ا١تتيلػػَت بالنجاسػػئ إذا ز 
  نج  ٔتجرد ا١تبلإلاة كما تقدـ.

 : والفر قئ الثالثئ يف إلولو
 [أو نُزح منو فةقي بعده كثيٌر غير متغير طهر] 

 الفر قئ األو  إضافئ وىذه نزح .
 
 

 : مثاؿ  لك
ا  ،ػىت زالػا النجاسػئ وبقػ  مػا   رجا عنده ِبرْكئ فيها ما  فوإلعا يف قرفها ٧تاسػئ فلخػذ  َػيْلػِرؼ مػن ا١تػ

 كثَت قهوٌر. 
 فقف كاف ا١تا  إلليبلً فبل  فهر ألنو  نج  ٔتجرد ا١تبلإلاة على ا١تذىب .

 :[وإف شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارتو بنى على اليقين] : قولو
٬تَِد الشػ   يف  الرجا ٮُتَيَّا إليو أنو وبا يف الصحيحُت عن عبداهلل بن ز د أنو شكا إ  رسوؿ اهلل  

َفِتل أو ل أَػْنصِرؼ حتى أسػمَع صػوتاا أو َأِجػَد الصبلة أو " ٮُتَيَّا إليو الش   ٬تده يف الصبلة " فقاؿ: "  ل أَػنػْ
 .(ٔ)"  فْليطرح الَشكا ولَيْةن على ما استيقن"  : إلاؿ ويف صحيح مسلم أف النيب  (ٔ) رِْأحاا "

                                                 

 (.ٖٔٙ( ومسلم رإلم )ٖٚٔ( البخاري رإلم ) ٔ)
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 والقاعدة أف اليقُت ال  زوؿ بالشك.
 أو ي تقع ؟م مث ،صا شك بعد أف وجدناه متيلَتاً ىا وإلعا فيو ٧تاسئم ا تيقنا أف ا١تا  قهورفقذ

وال نػػدري ىػػا ىػػذا الػػروث ٧تػػ  أـ ال؟ فػػبل نػػدري ىػػا ىػػ  روث ٛتػػار وىػػو م أو وإلػػع فيػػو شػػ   كرووػػئ
 فندع الشك ونلخذ باليقُت .م أـ روث ٚتا وىو قاىر؟ فاليقُت أنو قهورم ٧ت 

 و،صا شك ىا  َتتو أـ ي تيلَته ؟م ما  كثَت أو إللياأو وإلعا ٧تاسئ يف 
فحكم ا١تا  يف ىذه ا١تسافا و٨توىا أنو  بقى على أصلو وىو أنو ما  قهور م فاليقُت ال  زوؿ بالشك م 

 وقهارتو ُمتيقَّنئ.م فنجاستو مشكوؾ فيها
 ومثا ا١تا  البقعئ والثوب م فاألصا ىو الفهارة .

٧تسػاً وإلػد تيلػَت شػ   مػن أوصػافو بالنجاسػئم مث ،صػا شػك ىػا زاؿ  فػقف كػاف ا١تػا  : والعك  كػذلك
 ىذا التيلَت أـ ال ؟ فاليقُت أنو ٧ت  م واليقُت ال  زوؿ بالشك.

  :  مسألة
 دوف الصيب  –ا١تذىب أنو إف أخ ه مسلم مكلف 

ب النجاسئم بلف ىذا ا١تا  ٧ت  وَعُتَّ سبم ولي  ظاىره  الفسقم وكاف ىذا ا١تكلف مستور اٟتاؿ –واَّنوف 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڇ  : لزمو إلبوؿ خ ه م إلاؿ تعا 

 ألنو خ  ال شهادة .م و قبا إلوؿ مستور اٟتاؿ، (ٕ) ڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
أف اهلل ي  و تجو كذلك إذا ي  كن عدالً واعتقد صػدإلو م وإلػد إلػرر ابػن القػيم: إلاؿ يف "  ا ئ ا١تنتهى ":

واستحسػػن ىػػذا م وجػػب إلبولػػوم بػػرد خػػ  الفاسػػقم وإ٪تػػا أمػػر بالتثبػػام فػػقذا ظهػػر مػػا  ػػدؿ علػػى صػػدؽ خػػ ه ػػلمر 
 وىو ظاىر .م القوؿ الشارُح لليلا ئ

الخػػتبلؼ النػػاس يف سػػبب ٧تاسػػئ ا١تػػا  م وألنػػو أ ضػػاً إلػػد ؛ و إذا ي  ُػَعػػُتٍّ لػػو السػػبب ي  لػػـز إلبػػوؿ خػػ ه 
  كوف على وجو التوىم كالوسواس .

 ن علم النجاسئ إعبلـ من أراد أف  ستعملو.و لـز م
 :  مسألة

فُيكػػره م إف سػػق  علػػى البػػدف أو الثػػوب أو البقعػػئ مػػا  مػػن ِمْيػػزاب و٨تػػوه وال أمػػارة تػػدؿ علػػى النجاسػػئ
 السؤاؿ عنو م وىو منصوص اإلماـ أٛتدم واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيميئم وىو الصحيح من ا١تذىب .

                                                                                                                                                                       

 (.ٔٚ٘( مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٙ(سورة اٟتجرات آ ئ )ٕ)
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 اإلماـ أٛتد السؤاؿ .  واستحب بع  الفقها  من أصحاب
 وىو ضعيف . : إلاؿ شيخ اإلسبلـ

 وإذا سللو فها  لـز صا،ب ا١تيزاب رد اٞتواب ؟  
م وصّوبو يف " اإلنصاؼ " .  على وجهُت يف ا١تذىبم والصحيح: أنو ال  لـز

أف عمػػرو بػػن العػػاص رضػػ  اهلل عنػػو سػػلؿ رجػػبلً صػػا،ب َ،ػػْوض  : و ػػدؿ عليػػو مػػا رواه مالػػك والبيهقػػ 
ف نػا نَػِرُد ، ل تخْةرنػا، " أػا صػاحا الحػَوضىا َترُِد السٍّباع على َ،ْوضك ؟ فقاؿ عمر رضػ  اهلل عنػو: فقاؿ: 

 . (ٔ)على السِّةاع وَتِرُد علينا "
وال  علػم مػا ىػو ي ٬تػب عليػو أف  شػموم كمػا إلػاؿ شػيخ اإلسػبلـ م ولو أصاب ووبػو بالليػا شػ   رقػب

وإلبػا ذلػك ىػ  علػػى م ا تًتتػب علػػى ا١تكلػف بعػد علمػو بلسػػباُّاوألف األ،كػاـ إ٪تػم ابػن تيميػئم لقصػئ عمػػر 
 العفو .

 
ول ، ول أشػترط للتػيمم إراقتهمػا، ولػم أتحػرّ ، حػـر اسػتعمالهما، وإف اشتةو طهػور بػنجس] : قولو
 [خلطهما

ألف ؛ وال  ػػدري أ همػػا الفهػػور م فيحػػـر عليػػو اسػػتعما٢تمام إذا اشػػتبو علػػى ا١تسػػلم مػػا  قهػػور ٔتػػاٍ  ٧تػػ 
ومػػا ال  ػػتم الواجػػب إال بػػو فهػػو م واسػػتعمالو ٢تمػػا  تضػػمن اسػػتعماؿ ا١تػػا  الػػنج م ؿ ا١تػػا  الػػنج  ٤تػػـراسػػتعما

 واجب. 
 وىا  تحرى بالنظر إ  القرافن ليستدؿ على الفهور منهما أـ ال؟ 

" وي  تحػػػػر " فلػػػػي  لػػػػو أف  عمػػػػا بػػػػالقرافن الػػػػيت تقػػػػوي أف  كػػػػوف أ،ػػػػد٫تا ىػػػػو الفهػػػػور  : إلػػػػاؿ ا١تؤلػػػػف
 دع اآلخر . فيستعملو و 

بػػا  تحػػرى الفهػػور منهمػػا فيسػػتعملو مكمػػا أف الرجػػا إذا اشػػتبها عليػػو القبلػػئ و لػػب  : وإلػػاؿ الشػػافعيئ
"  : على ظنو إ،دى اٞتهتُت استقبلها؛ ألنو إلد تعذر اليقُت فنرجع إ   لبئ الظنم كالسهو يف الصبلةم إلاؿ

 .  (ٕ) " متفق عليو فليَتَحرا الصاواَب ثم ليَةْن عليو
 إلد ذكر شيخ اإلسبلـ القولُت وي  رجح . و 

                                                 

 (.ٗٔٔٔ( وسنن البيهق  الك ى رإلم )ٖٗ( ا١توقل رإلم ) ٔ)
 (.ٕٚ٘( ومسلم رإلم )ٕٜٖ( البخاري رإلم ) ٕ)
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لعػدـ الضػرورة الداعيػئ إ  التحػري  باسػتعماؿ أ،ػد ا١تػا  ن مػع ا،تمػاؿ ؛ واألإلوى ما ذىب إليػو اٟتنابلػئ
 أف  كوف ىو النج  احملـر استعمالو م وعلى ذلك فيتيمم. 

 :" " وال  شًتط للتيمم إراإلتهما وال خلفهما : إلولو
وىػػػو الػػػراجح م فبقػػػا  ىػػػذا ا١تػػػا  مػػػع النهػػػ  عػػػن م ا١تػػػا  يف ،كػػػم العػػػادـ لػػػو ألف العػػػاجز عػػػن اسػػػتعماؿ

 استعمالو كعدمو . 
أو ٮتلفهمػػا بػػبع  م والػػراجح م أنػػو  شػػًتط ليكػػوف عادمػػاً للمػػا  أف  ر قهمػػا : والقػػوؿ الثػػاين يف ا١تػػذىب

 ا١تذىب ١تا تقدـ.
ة ومػػن ىػػذا َغْرفػػة ، وصػػلى وإف اشػػتةو بطػػاىر توضػػأ منهمػػا وضػػوءاا واحػػداْا مػػن ىػػذا َغْرفػػ] : قولػػو

 صالة واحدة[
و٧تػ  م فػقذا م وقهػورم ىذه ا١تسللئ مبنيػئ علػى القػوؿ ا١ترجػوح الػذي تقػدـ وىػو تقسػيم ا١تػا  إ  قػاىر 

 اشتبو عليو ما اف أ،د٫تا قاىر واآلخر قهور وال  دري أ هما الفاىر من الفهور ؟ 
فيتوضػل  [صػالة واحػدة ا غرفػة وأصػلىتوضأ منهما وضوءاا واحداْا من ىػذا غرفػة ومػن ىػذ] : قولو

ليحصػػا م ومػػن ا١تػػا  اآلخػػر مػػرًة أخػػرىم منهمػػا وضػػو اً وا،ػػداً م ولكػػن  يلسػػا العضػػو مػػرتُت مػػن ىػػذا ا١تػػا  مػػرة
 باجتماعهما اليقُت باستعماؿ ا١تا  الفاىر . 

؛ ا١تػذىبمي ٬تزفػو علػى ا١تشػهور يف مث توضل من اآلخػر  وضػو اً وانيػا م فقف توضل من ىذا وضو اً كامبل
 ألنو  كوف  َت جاـز يف كا وضو  بلنو  ستعما ا١تا  الفهور .

، صلى فػي كػل ثػوب صػالة بعػدد الػنجس، أو بمحرمة، وإف اشتةه  ثياب طاىرة بنجسة] : قولو
 [وزاد صالة 

 رجا اشتبو عليو ووب قاىر بثوب ٧ت  ال  دري أ هما الفاىر من النج ؟ 
 ئم و ز د صبلة وا،دة.  صل  بعدد الثياب النجس : إلاؿ ا١تؤلف

صػػا  : وال  ػػدري مػػا ىػػ  بعينهػا م فيقػػاؿ لػػوم فهػذا رجػػا عنػػده عشػػرة ويػاب  عػػرؼ أف ٙتانيػػًئ منهػػا ٧تسػئ
و كػػوف بػػذلك إلػػد تػػيقن أنػػو صػػلى بثػػوب م فيكػػوف إلػػد صػػلى تسػػع صػػلواتم مث زد صػػبلة تاسػػعئم ٙتػػاين صػػلوات

 قاىر.
ىب أنػػو  صػػل  يف كػػا وػػوب منهػػا صػػبلًة ولػػو  فا١تػػذم ىػػذا إذا ُعلػػم عػػدد الثيػػاب النجسػػئ م فػػقف ي  ُعلػػم

 ألنو بذلك  تيقن أنو إلد صلى بثوب قاىر .؛ كثرت
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وذىب الشافعيئ واأل،ناؼ إ  القوؿ بالتحري م وىو اختيار شيخ اإلسبلـ وتلميذه ابن القيم م وىذا 
 ىو القوؿ الراجح.

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ڇ  ألف اهلل عز وجا إلاؿ:

وألف اهلل رفع اٟترج عن ىذه األمئ ويف ذلك ،رج م  (ٔ)  ڇ﮶  ﮷      ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵
 فلمره بلف  صل  ىذه الصلوات الكثَتة فيو ،رج ظاىر .

 مث إف الصبلة ال تصلى أكثر من مرة إال إذا وإلع فيها خلا فتعاد .
وزاد صػبلًة  بثياب مبا،ػئ صػلى بعػدد الثيػاب احملرمػئ-كا١تيلصوبئ -و كذا إذا اشتبها عليو وياب ٤ترمئ 

 على ا١تذىب م و األرجح أنو  تحرى وىذا على القوؿ بلف الصبلة بالثوب احملـر ال تصح  . 
 

 

 

                                                 

 (.ٙٔ(سورة التيلابن آ ئ )ٔ)
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 باب اآلنيػة
 الباب: ىو ما  ُدخا منو إ  ا١تقصود م سوا  كاف ،سياً كلبواب الدور م أو معنو اً كلبواب العلم.

 ىو الوعا  . : ٚتع إنا  م واإلنا  واآلنية:
ألف ا١تيػاه ىػ  مػادة التفهػر م والفهػور مفتػاح الصػبلة الػيت ىػ  أعظػم ؛ ؤلف بدأ بباب ا١تيػاهواعلم أف ا١ت

 .(ٔ) ""ِمْفتاح الصالة الط هورإلاؿ:  أركاف اإلسبلـ بعد الشهادتُت م وإلد روى اإلماـ أٛتد و َته أف النيب 
 ج إ  ظرؼ ٭تفظو. ألف ا١تا  بفبيعتو سّياؿ  ٭تتا ؛ وأتى ا١تؤلف بباب اآلنيئ بعد باب ا١تياه

 [كل إناء طاىر ولو ثميناا أةاح اتخا ه واستعمالو] : قولو
أو ٨تػو م أو جلػدم أو زجػاجم أو ببلسػتيكم أو ٨تػاسم أو ُصػْفرم مػن خشػب [: كا إنا  قاىر] : إلولو

 ذلك.
 اٗتػػػاذه يف احملػػػػا دوف اسػػػػتعماؿ م وإذا كػػػػاف االسػػػتعماؿ مبا،ػػػػاً فػػػػلو  منػػػػو : أي [ بػػػػاح اٗتػػػػاذه] : إلولػػػو

 االٗتاذ.
 أو جلد و َت ذلك  باح استعمالو و باح كذلك اٗتاذه .م أو ُصْفرم فكا إنا  من األواين من خشب

 .[إفْ ]و  [حتى]إشارة إ  خبلؼم ومثلها لفظئ:  [لو]لفظئ:   [: ولو ثميناا ] : وإلولو
و م توسػػ و ) ،ػػىت (: للخػػبلؼ ا١تم إلػػاؿ الشػػيخ ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم رٛتػػو اهلل: ) لػػو (: للخػػبلؼ القػػوي

 )إْف( للخبلؼ الضعيف.
وذكر الشيخ عل  ا٢تندي يف مقدمتو يف ا١تصفلحات الفقهيئ يف ا١تذىب اٟتنبل  أف ) ،ػىت ( للخػبلؼ 

 القوي و) إف ( للمتوس  و) لو ( للضعيفم وال مشا،ئ يف االصفبلح . 
 ،د إلوليو .وا٠تبلؼ باعتبارىم يف ىذه ا١تسللئ لي  من ا٠تبلؼ القوي موىو إلوؿ الشافع  يف أ

 والقوؿ الثاين للشافع  اٞتواز وىو الذي اختاره أصحابو ببل خبلؼ وىو مذىب ٚتهور الفقها .
فمػػذىب ٚتهػػور الفقهػػا  وىػػو أ،ػػد إلػػور الشػػافع  الػػذي اختػػاره أصػػحابو أف األوعيػػئ الثمينػػئ مػػن جػػوىر 

 وُزُمر د و اإلوت مبا،ئ ال ،رج فيها.

ەئ   ەئ  وئ  ڇ   األشػػيا  اإلبا،ػػئ م إلػػاؿ تعػػا :و،جػػئ اٞتمهػػور التمسػػك باألصػػا م فاألصػػا يف

 (ٕ) ڇىئ  ی     ی  ی  ی      وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

                                                 

 (.ٕ٘ٚ( وابن ماجو رإلم ) ٖ(والًتمذي رإلم )ٛٔٙاود رإلم )( وأبو دٙٓٓٔ( مسند أٛتد رإلم ) ٔ)
 .ٜٕ( سورة البقرة اآل ئ ٕ)
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فكػػا مػػا يف األرض فهػػو مبػػاح لنػػا مػػا ي ٬تػػ   يف الشػػرع ٖترٯتػػو م واألواين الػػيت مػػن اٞتػػواىر الثمينػػئ مبا،ػػئ مػػا ي 
 ك . لت دليا  دؿ على ٖترٯتها م وال دليا على ذل

أمػػػا ،جػػػئ اإلمػػػاـ الشػػػافع  يف أ،ػػػد إلوليػػػو فهػػػ : أف اسػػػتعماؿ األواين الثمينػػػئ فيػػػو خػػػيبل  وإسػػػراؼ م   
 والشارع إلد ،ـر ا٠تيبل  واإلسراؼ .

 م ويف ىذا القوؿ إلوة . (ٔ" ) كلوا واشربوا واْلةَسوا في َغْير ِإْسراؼ ول َمِخْيلة"  : ويف اٟتد  
ألف اٟتكػػػم تبػػػع ؛ ؿ اٞتػػػواىر نػػػادر م وىػػػذا اٞتػػػواب ضػػػعيفبػػػلف اسػػػتعما : وأجػػػاب اٞتمهػػػور عػػػن ذلػػػك

ي  ػػنص علػػى ٖتػػرًن ىػػذه  نعػػم ٭تتمػػا أف النػػيب  : ونقػػوؿم للوجػػود م فمػػىت مػػا وجػػد فهػػو ٤تػػـر ولػػو كػػاف نػػادراً 
ألف اليلالػب ىػو اسػتعماؿ األواين مػن الػذىب والفضػئ م لكػن ىػذا ال  ػدؿ علػى جػواز ؛ اٞتواىر لندرة اسػتعما٢تا

 استعما٢تا. 
 إذا جاز استعماؿ اٞتواىر وىو إلوؿ اٞتمهور جاز اٗتاذىا . و 

 إل آنية  ىا وفضة ف نو أحـر اتخا ىا واستعمالها[]قولو: 
على ٖترٯتها م و ػدؿ علػى ذلػك مػا وبػا يف  فآنيئ الذىب والفضئ دوف سافر األواين إلد نّص النيب   

َتْشػػربوا فػػي آنيػػة الػػذىا والفضػػة ول ل إلػػاؿ: "  أف النػػيب  الصػحيحُت مػػن ،ػػد   ،ذ فػػئ بػػن اليمػػاف 
 .(ٕ) " تأكلوا في ِصَحافها ، ف نها لهم في الدنيا ، ولكم في اآلخرة

)ِصػػَحافها(: ٚتػػع َصػػْحفئ وىػػ  مػػا تشػػبع ا٠تمسػػئ م ومثػػا ذلػػك  َتىػػا مػػن األواين م فلهػػا نفػػ  اٟتكػػم  
 الثبلوئ .وى  ما تشبع االونُت و   : وى  ما تكف  العشرة  م وا١تِْتكلئ  : كالَقْصعئ

 أي للكفار. : ) فقهنا ٢تم يف الدنيا (
الػذب َأْشػرب فػي "  : إلػاؿ وإلد وبا يف الصحيحُت من ،د   أـ سػلمئ رضػ  اهلل عنهػا أف النػيب 

مػن "  : ويف روا ػئ ١تسػلمم م وأو  منهػا بػالتحرًن آنيػئ الػذىب(ٖ) "آنية الفضة إنما ُأَجْرِجر في َبْطنو نار جهنم 
 .  (ٗ)"ضة وف شرب في إناء  ىا

 ": أي إ٪تا  صب يف جوفو نار جهنم . إنما أجرجر في بطنو نار جهنم"  : وإلولو
 واَٞتْرَجرة: ى  صوت الشراب الواإلع يف اٞتوؼ. 

 وىذا الوعيد  دؿ على أف ىذا الفعا من كبافر الذنوب.
                                                 

 (.ٜٕ٘٘( والنساف  رإلم )ٚٗٗ/  ٗٔ( البخاري معلقاً )ٔ)
 (.ٕٚٙٓ( ومسلم رإلم )ٓٔٔ٘( البخاري رإلم ) ٕ)
 (.ٕ٘ٙٓ( ومسلم رإلم )ٖٔٔ٘( البخاري رإلم ) ٖ)
 (.ٕ٘ٙٓ( مسلم رإلم )ٗ)
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 فيحـر كذلك . : أي [: أو مضةةاا بهما]قولو: 
 يؤتى بسلسلئ من ذىب أو فضئ ٕتمع بُت قريف ا١تنكسر. بلف  كوف يف اإلنا  كسر ف : والتضبيب

م و ال فػػرؽ بػػُت الكثػػَت و اليسػػَت م ألف الشػػارع إذا هنػػى عػػن الشػػ   دخػػا يف النهػػ  جػػز  ذلػػك الشػػ  
 فالنه  عن الش   نَػْه  عن أبعاضو .

َموَّه وا١تْفِل  بالذىب والفضئ فهو ٤تـر كذلك.
ُ
 ومثا ذلك ا١ت

  و ُػيْلمػ  يف إنػا  آخػر إلػد ُصػِهر فيػو ذىػب أو فضػئ فيلخػذ مػن لػوف الػذىب بلف  ؤتى باإلنا : والتمو و
 والفضئ. 

 أف ٬ُتعا الذىب والفضئ كهيتئ الَوَرؽ م وتُػْلصق بقنا  من ٨تاس أو  َته.  : وا١تْفل 
َكفَّا

ُ
 أف ُ  د اإلنا  كهيتئ اَّاري الصيلَتة مث تُػْلصق ُّا إلفع ذىب أو فضئ. : والكَّْفا : وكذلك ا١ت

 ا ذلك ٤تـر م ألف الشارع إذا هنى عن ش   فهو هن  عن أبعاضو وأجزافو . وك
 مػن ،ػد   ابػن عمػر رضػ  اهلل عنهمػا أف النػيب  -إف إسناده ،سػن  : وإلاؿ -ويف سنن الدارإلفٍت 

 من شرب من إناء  ىا أو فضة ، أو إناٍء فيو شيء من  لك ، ف نما أجرجر في بطنو نار جهنم "إلاؿ: " 

د   فيػػو زكر ػػا بػػن إبػػراىيمم و زكر ػػا ٣تهػػوؿ وكػػذلك شػػيخو الػػذي رواه عنػػو وىػػو أبػػوه  م  فاٟتػػد   لكػػن اٟتػػ (ٔ)
م والػذىيبم وابن تيميػئم " إسناده ،سن " فيو نظر ١تا تقدـ م وإلد ضعفو ابن القفاف : ضعيف موإلوؿ الدارإلفٍت

 وابن ،جر.
 :[ف نو أحـر اتخا ىا واستعمالها] : وقولو

 على النه  عنو. نيئ الذىب والفضئ فقد نص النيب أما األكا والشرب يف آ
مػا فيػو مػن الكػ  وا٠تػيبل  واإلسػراؼ وكسػر إللػوب الفقػرا  م و٢تػذا فهػ   : والعلئ عند ٚتػاىَت أىػا العلػم

م ويف سػنن  (ٕ) ف نها لهم في الػدنيا ولكػم فػي اآلخػرة ""  : من أواين أىا اٞتنئ م إلاؿ عليو الصبلة و السػبلـ
 .  (ٖ) آنية الذىا والفضة آنية أىل الجنة ""  : بقسناد إلوي النساف  الك ى

 .(ٗ) " ف ف من شرب فيها في الدنيا لم أشرب فيها في اآلخرة "  : كما يف مسلم   وإلاؿ 
 فليسا من آنيئ ا١تؤمنُت يف الدنيا م با ى  من آنيئ الكفار م وإ٪تا تكوف للمؤمنُت يف اآلخرة . 

   واإلسراؼ وا٠تيبل  وكسر إللوب الفقرا  . ى  ما فيها من الك : فالعلئ

                                                 
 (.ٔرإلم ) (ٓٗ/  ٔ) ( الدارإلفٍتٔ)
 (. ٕٚٙٓ( ومسلم رإلم )ٓٔٔ٘(  البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٜٙٛٙ( السنن الك ى للنساف  رإلم )ٖ)
 (.ٕٙٙٓ( مسلم رإلم )ٗ)
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بػػػا  شػػػما ذلػػػك سػػػافر م لػػػذا ذىػػػب عامػػػئ أىػػػا العلػػػم إ  أف التحػػػرًن ال ٮتػػػتص باألكػػػا والشػػػرب فيهػػػا
 االستعماالتم و،كاه النووي إٚتاعاً. 

ألف الػػنص إ٪تػػا ورد يف االكػػا والشػػرب ؛ وذىػػب أىػػا الظػػاىر إ  أف احملػػـر األكػػا والشػػرب فيهمػػا فقػػ  
 والشيخ ٤تمد بن عثيمُت . م والصنعاينم واختاره الشوكاينم فر االستعماالتدوف سا

الػنص ال  ػدؿ علػى اختصػاص اٟتكػم ُّمػا م فػقف الشػارع  ػنص علػى ا١تسػللئ م  : إلاؿ أىا القػوؿ األوؿ
 و لحق ُّا ما شاُّها من باب القياس .

بنػػاً  علػػى اليلالػػب م ؛ تو كػػوف ذكػػر األكػػا والشػػرب يف آنيػػئ الػػذىب والفضػػئ دوف سػػافر االسػػتعماال 
أو  ػَت ذلػك م أو  تفيبم أو  يلتسام كلف  توضل منهام و لحق باألكا والشرب ما شاُّهما من االستعماالت

 من االستعماالت .
لكن ما ذىػب إليػو أىػا القػوؿ الثػاين مػن جػواز اسػتعماؿ آنيػئ الفضػئ يف  ػَت األكػا والشػرب فيػو إلػوة م 

  : ألدلئ منها
فيػػػو َشػػْعر مػػػن  مػػن فضػػئ كػػاف عنػػدىا ُجْلُجػػػا  : ري: أف أـ سػػلمئ رضػػ  اهلل عنهػػػامػػا وبػػا يف البخػػػا -ٔ

إذا أتاىا أ،د مػن ا١ترضػى فقهنػا تضػع يف ىػذا اٞتُلجػا مػاً  مث ٖتركػو  : أي  (ٔ)َتْستشف  ُّن .  شعرات النيب 
 مث  شرب منو فيشفى بقذف اهلل.

 رب .إلالوا: فهذا  دؿ على جواز استعماؿ الفضئ يف  َت األكا والش
ولكػػػن "  : إلػػػاؿ ٔتػػػا وبػػػا يف مسػػػند أٛتػػػد وسػػػنن أن داود بقسػػػناد جيػػػد أف النػػػيب  : واسػػػتدلوا أ ضػػػاً 

 تصرفوا ُّا كيف شتتم. : أي(  ٕ) " عليكم بالفضة فالعةوا بها
 [: ف نو أحـر اتخا ىا] : وإلولو

لئ إ  احملرمػات م كمػا لػو ألف االٗتاذ وسيلئ االستعماؿ م والشارع إلد َسػدَّ الػذرافع ا١توصػ؛ ٭تـر االٗتاذ  
 وضع يف بيتو كوباً من الفضئ للز نئ فيحـر ألنو وسيلئ وذر عئ إ  استعمالو.

 [: ولو على أنثى]قولو:  
فاألنثى إ٪تا  باح ٢تا التحل  بالذىب والفضئ وأما االستعماؿ يف  َت التحل  فهو ٤تػـر عليهػا كمػا ىػو   

 اللباس .٤تـر على الرجا وباب اآلنيئ أضيق من باب 
 [: وتصح الطهارة منها]قولو: 

                                                 

 (.ٜٙٛ٘( البخاري رإلم ) ٔ)
 (.ٖٕٙٗ( وأبو داود رإلم )ٜٖٚٛ( مسند أٛتد رإلم ) ٕ)
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 من آنيئ الذىب والفضئ . : أي  
وال ٭تا لو أف  توضل يف إنا  ذىب أو فضئ أو  يلتسا منو م ولو فعا ذلك فقف وضو ه صػحيح م وكػذا 

 اليلسا.
       ألف النه   رجع إ  أمر خارج عن الفهارة وىو اإلنا  .؛ ىذا ىو مذىب ٚتهور الفقها 

 [: إل َضةاة أسيرة من فضة لحاجة]قولو:    
ىذا استثنا  من التحرًن م فقف الضبَّئ اليسَتة من الفضػئ ٟتاجػئ ال بػلس ُّػا يف ا١تشػهور مػن ا١تػذىب م   

ولوكػاف ٯتكنػػو أف  صػػلح ىػػذا اإلنػا  بيلػػَت الفضػػئ ْتد ػػد أو  : واٟتاجػئ ىػػ  أف  تعلػػق ُّػػا  ػرض  ػػَت الز نػػئ م إلػػالوا
 علها من الفضئ.٨تاس أو  َت ذلك فلو أف ٬ت

وأف تكػوف ٟتاجػئ ال م فاشًتقوا أف تكوف ضبئ  سَتًة عرفػاً ال كثػَتة م وأف تكػوف مػن فضػئ ال مػن ذىػب
 لز نئ. 

أهنا تبػاح للحاجػئ و َتىػا م وىػذا ىػو إلػوؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػئم وىػذا  : يف ا١تذىب والقوؿ الثاني
ة مػػع إمكػػاف تضػػبيبو بضػػبَّو مػػن ،د ػػد أو ُصػػفٍر دؿ أصػػح مػػن الػػذي إلبلػػو ألنػػو إذا جػػاز أف  ضػػببو بالفضػػئ اليسػػَت 

 على أف اٟتكم ال ٮتتص باٟتاجئ  ألف مثا ىذا ال  باح بو احملـر .
أف قػدح : " :  ٔتا وبا يف البخاري عن أن  بػن مالػك -وىو مذىب اٞتمهور  -واستدؿ اٟتنابلئ 

 .(ٔ) " انكسر فاتخذ مكاف الشاْعا ِسْلِسَلة من  فضة النةي 
أي  -مكػػاف الشػػعب  م أي اٗتػػذ النػػيب  ا: لفظػػئ ) فاٗتػػذ ( تػػدؿ علػػى أف ا١تتخػػذ ىػػو النػػيب  إلػػالو 

 . سلسلئ من فضئ م فا١تتخذ على ىذا القوؿ ىو النيب   -الشق أو الصدع 
أف الضػبئ اليسػَتة  : وذىب اإلماـ مالك رٛتو اهلل وىو إلوؿ اللي  وبو إلاؿ قاففئ من الصحابئ والتابعُت

م و دؿ على ذلك مػا يف البخػاري  إلالوا: وا١تتخذ ىنا إ٪تا ىو أن  بن مالك ؛ ٕتوز ولو ٟتاجئمن الفضئ ال 
 "عند أنس بن مالك ، وكاف قد انصػدع فَسْلَسػلو بفضػة رأأ  قدح النةي من روا ئ عاصم األ،وؿ إلاؿ: " 

 . فا١تَسْلِسا ىنا ىو أن   (ٕ)
يػو ػ أي يف ىػذا القػدح ػ َ،لقػئ مػن ،د ػد فػلراد أنػ  وأصرح منو روا ئ ٤تمد بن سَت ن إلاؿ: " إنو كاف ف

فَّ شػيتاً صػنعو رسػوؿ اهلل م بن مالك أف ٬تعا مكاهنا َ،لقئ من ذىب أو فضئ  فقاؿ لو أبو قلحػئ: " ال تُػيلَػَتٍّ
 .(ٖ) فًتكو "

                                                 

 (.ٜٖٓٔ( البخاري رإلم ) ٔ)
 (.ٖٛٙ٘( البخاري رإلم ) ٕ)
 (.ٖٛٙ٘( البخاري رإلم ) ٖ)
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صحان وإلولو ،جئ إذا ي  علم لو ٥تالف م وعن ابن عمر رض  اهلل عنهما م فقد وبا يف  وأن  
 (  .ٔ) "أنو كاف ل أشرب في قدح فيو َحلقة فضة ، أو َضةاة فضة هق  بقسناد صحيح: " سنن البي

 اٞتواز مفلقاً ٟتاجئ أو ليلَت ،اجئ. وأور ابن عمر ٭تما على الورع واهلل أعلم. : والراجح

 [وتكره مةاشرتها لغير حاجة]قولو: 
كػػلف  كػػوف م فػػقف الكراىػػئ تػػزوؿفػػقف كػػاف ىنػػاؾ ،اجػػئ م بػػلف  قػػع فمػػو علػػى الضػػبئ مباشػػرة ليلػػَت ،اجػػئ

 بلف مباشرلا استعماؿ ٢تا . : اٞتانب اآلخر ،اراً م وعللوا ذلك
.؛ ومقتضى ىذه العلئ التحرًن   ألف االستعماؿ ٤تـر

 [وتُةاح آنية الكفار ولو لم تحل  بائحهم ، وثيابهم إف ُجِهل حالها]قولو: 
ف كػػػػانوا وونيػػػػُت وليسػػػػوا  مػػػػن أىػػػػا الكتػػػػاب  أي وإ [: تبػػػػاح آنيػػػػئ الكفػػػػار ولػػػػو ي ٖتػػػػا ذبػػػػافحهم]إلولػػػػو 

فػػقف األصػػا يف ؛ وىػػذا ىػو األصػػام ٭تػا للمسػػلم أف  تفهػػر ُّػػا و لكػا و شػػرب ُّػػام فػػآنيتهم قػػاىرةم كػالبوذ ُت
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ڇ األشػػػػػػػػيا  اإلبا،ػػػػػػػػئ م إلػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػا :

مػػػػا وبػػػػا يف مسػػػػند أٛتػػػػد بقسػػػػناد  : م و  ػػػػدؿ علػػػػى ذلػػػػك(ٕ)  ڇېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی  ی  ی     
- أي متيلػَتة -َسػِنَخة   - وىػ  الػَوَدؾ ا١تػذاب -إلى خةز شػعير وِإَىالَػة  أف أهودأاا دعا النةي "  : صحيح
 فهذه آنيئ  هودي وىو من أىا الكتاب. (ٖ) فأجابو "

ا وىػو ،ػد   قو ػ  فقػد وبػا يف الصػحيحُت مػن ،ػد   ِعمػراف بػن اٟتصػُت : أمػا أواين ا١تشػركُت
 . (ٗ) "توضأ من َمزادة امرأة  مشركة"  أف النيب  : وفيو

" كنػا نغػزو مػع رسػوؿ اهلل   : إلػاؿ  ووبا يف مسند أٛتد وسنن أن داود بقسناد صػحيح عػن جػابر 
 (. ٘) " فنصيا من آنية المشركين وَأسقيتهم ، فَنْستمتع بها فال أَِعيُا  لك عليهم 

١تػػػا وبػػػا يف ؛ لػػػو أف  لكػػػا أو  شػػػرب أو  تفهػػػر ُّػػػا ،ػػػىت  يلسػػػلهافػػػقف علػػػم أف فيهػػػا ٧تاسػػػئ م فػػػبل ٭تػػػا 
إنػػػا بػػػلرض إلػػػـو أىػػػا  م  ػػػا رسػػوؿ اهلل  : إللػػػا  : الصػػحيحُت مػػػن ،ػػػد   أن وعلبػػػئ ا٠ُتَشػػػٍت رضػػ  اهلل عنػػػو إلػػػاؿ

و شػػػربوف يف آنيػػػتهم ا٠تمػػػر م أفنلكػػػا يف م : وإهنػػػم  فبخػػػوف يف إلُػػػدورىم ا٠تنز ػػػر(ٙ)ويف روا ػػػئ ألن داودم كتػػػاب

                                                 

 (.ٚٓٔ( سنن البيهق  الك ى رإلم ) ٔ)
 . ٜٕ( البقرة اآل ئ  ٕ)
 (.ٕٖٔٓٔ( مسند أٛتد ) ٖ)
 (.ٕٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٗٗ( البخاري رإلم ) ٗ)
 (.ٖٖٛٛ( وأبو داود رإلم )ٖ٘ٓ٘ٔ( مسند أٛتد رإلم ) ٘)
 (.ٜٖٖٛ( أبو داود رإلم )ٙ)
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وإلػػد تقػػدـ يف م (.ٔ) ل ، إل أف ل تجػػدوا غيرىػػا ، فاغسػػلوىا وكلػػوا فيهػػا ""  : فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  آنيػػتهم ؟
 و شربوف يف أوانيهم ا٠تمر . م روا ئ أن داود أف ىؤال  النصارى كانوا  فبخوف يف إلدورىم ا٠تناز ر

يف آنيئ اَّوس إذا :  أْفِتنا أنو إلاؿ للنيب ويف مسند أٛتد بقسناد ،سن عن أن وعلبئ ا٠تشٍت 
إ ا اضطررتم إليها فاغسلوىا : "  واَّوس ال ٖتا ذبافحهم فهم  لكلوف ا١تيتئ فقاؿ النيب  -اضفررنا إليها

 ( .ٕ)"  واطةخوا فيها، بالماء
ي تعلػػػم  : أيم  بػػػاح وال  كػػػره لػػػب  ويػػػاب الكفػػػار إف ُجِهػػػا ،ا٢تػػػا [: وويابػػػو إف جهػػػا ،ا٢تػػػا]إلولػػػو " 

 صا.٧تاستها ٘تسكاً باأل
 وأما إذا علما ٧تاستها فبل ٖتا ،ىت تيلسا .

وأما أوانيهم  ووياُّم اليت صنعوىا أو نسجوىا للمسلمُت فلم  ستعملوىا فػبل شػك يف ِ،لٍّهػا م كمػا إلػرر 
وأصػػحابو  كػػانوا  لبسػػوف  ألف النػيب ؛ ىػذا ا١توفػػق وابػػن القػيم م وىػػو أمػػر ال ٭تتػػاج إ  اسػتدالؿ بػػدليا خػػاص

 .  (ٖ)ليت   صنعوىا من وياب الكفار ا
و ػػدؿ عليػػو مػػا وبػػا يف الصػػحيحُت أف النػػيب  مو تبػػاح الصػػبلة يف ويػػاب الصػػبياف إذا ي تعلػػم ٧تاسػػتها 
 " : صلى وىو َحامٌل أَُماَمة بن  زأنا"(ٗ) . 

 :  مسألة
ألف اهلل أبػاح نسػا  أىػا الكتػاب م و معلػـو أف زوجهػا ال  سػلم مػػن ؛ و كػذا َعَرإلُػو موبػدف الكػافر قػاىر

 عرإلها ور قها م وي  ؤمر بيلسا ذلك وال أعلم خبلفاً بُت أىا العلم يف ىذه ا١تسللئ .
ول َأْطهر ِجْلد ميتة بدباغ ، وأةاح استعمالو بعد الدبغ في أابس إ ا كػاف مػن حيػواف طػاىر ]قولو: 

 [في الحياة
  [: وال  فهر جلد ميتئ بدباغ] : إلولو

سػػوا  كػػاف مػػػن م ١تالكيػػئ أف جلػػد ا١تيتػػئ ال  فهػػػر بدبا ػػوىػػذا ىػػو ا١تشػػهور يف ا١تػػذىب م وىػػػو مػػذىب ا
 ملكوؿ اللحم كالشاة و٨توىا م أو ي  كن من ملكوؿ اللحم كا٢ترة .

أما إلبا الدباغ فاتفق أىا العلم على أف اٞتلد ال ٭تا االنتفاع بو م إال ما روي عن الزىػري ػ رٛتػو اهلل ػ  
 .م وىو ٤تجوج بالسنئ كما سيليت(ٔ)من إبا،تو ذلك

                                                 

 (.ٖٜٓٔ( ومسلم رإلم )ٛٚٗ٘البخاري رإلم )( ٔ)
 (.ٕ٘ٚٙم )( مسند أٛتد رإلٕ)
 (.ٖٙ٘( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٖٗ٘( ومسلم رإلم )ٜٗٗ( البخاري رإلم )ٗ)
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ذَكَّى قاىر بالذكاة دبغ أـ ي  دبغ .  
ُ
 واتفق أىا العلم على أف جلد اٟتيواف ا١تلكوؿ ا١ت

 واتفقوا أ ضاً على أف  َت ملكوؿ اللحم ال  فهر جلده بالذَّكاة.
 واختلفوا يف جلد ا١تيتئ ىا  فهر بالدباغ أو ال؟

 أنو ال  فهر بالدباغ . : فذىب اٟتنابلئ وا١تالكيئ إ  
كمػػا إلػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد م واٟتػػد   صػػحيح م وإلػػد   -ا علػػى ذلػػك ٔتػػا روى ا٠تمسػػئ بقسػػناد جيػػد واسػػتدلو 

قُػِرئ علينػا كتػاب رسػوؿ اهلل "  : أنو صحيح م عن عبد اهلل بن ُعكيم إلػاؿ والراجحضعفو بع  أىا العلم م 
 أل تَػْنتفعوا من الميتة بِ ىاب ول َعَصا " : في أرض ُجهينة وأنا غالـ شاب (ٕ .) 

 واإلىاب ىو اٞتلد.  : إلالوا: فهذا اٟتد    دؿ على أف اإلىاب ال ٭تا االنتفاع بو م إلالوا
إلاؿ:  واستدلوا أ ضاً ٔتا رواه ابن وىب بقسناده ػ وإلاؿ  َت وا،د كا١توفق إسناده ،سن م أف النيب 

 وفيو َزْمعئ بن صا  وىو ضعيف .( ٖ) "ل تَػْنتفعوا من الميتة بشيء "

: وىو إلوؿ األ،ناؼ والشافعيئ وأىا الظاىر وروا ئ عن أٛتد وى  الروا ئ ا١تتلخرة اليت رجع والقوؿ الثاين
 أف جلد ا١تيتئ إف ُدِبغ فقنو  فهر. : واختارىا ٚتاعئ من أصحابوم إليها

  : على اختبلؼ بينهم يف تفاصيا ذلك
 فمذىب الظاىر ئ أف كا جلد  فهر بالدباغ ولو كاف جلد خنز ر أو كلب . 

  فهر  بالدباغ  كا جلد سوى جلد ا٠تنز ر والكلب .  : اؿ الشافعيئوإل
 واستثٌت األ،ناؼ جلد ا٠تنز ر . 

  فهر جلد كا قاىر يف اٟتياة . : وعن اإلماـ أٛتد
 أنو  فهر جلد ملكوؿ اللحم فق  .  : وذىب بع  العلما  إ 

 واستدؿ أىا القوؿ الثاين بلدلئ كثَتة منها: 
ُتُصػدِّؽ علػى َمػولة لميمونػة "  : مػن ،ػد   ابػن عبػاس رضػ  اهلل عنهمػا إلػاؿ ما وبػا يف الصػحيحُت
" َىػػالا أخػػذتم ِإَىابهػػا فػػَدبَػْغتموه  فػػانتفعتم بػػو " فقػػالوا إنهػػا ميتػػة  : فقػػاؿ بشػػاة فماتػػ  فمػػرا بهػػا النةػػي 

 .( ٗ)م وىذا لف  مسلم  "  إنما ُحرِّـ أكُلها " : فقاؿ
 .(   ٔ)"  ـ لحمهاإنما ُحرِّ وىو يف ا١تسند بلف : " 

                                                                                                                                                                       

 (.ٕٕٔٗ( وأبو داود رإلم )ٕٖ٘ٗ(مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٖٖٔٙ( وابن ماجو رإلم )ٜٕٗٗ( والنساف  رإلم )ٜٕٚٔ( والًتمذي رإلم )ٕٛٔٗ( وأبو داود رإلم )٘ٛٚٛٔ( مسند أٛتد رإلم ) ٕ)
 (.٘ٚ٘ٗالنساف  الك ى رإلم ) ( وسننٜٕٚٔ( ابن ،باف رإلم )ٖ)
 (.ٖٖٙ( ومسلم رإلم )ٕٜٗٔ( البخاري رإلم ) ٗ)
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" إ ا ُدبػػغ  إلػػاؿ: واسػػتدلوا أ ضػػاً ٔتػػا رواه مسػػلم مػػن ،ػػد   ابػػن عبػػاس رضػػ  اهلل عنهمػػا أف النػػيب  
 . ( ٖ) " أأ ما ِإَىاٍب ُدِبغ فقد َطُهر " : م وىو عند األربعئ بلف ( ٕ" ) اإلىاب فقد َطُهر

أف َنْستمِتع بجلود  مر النةي أ"  : عن عافشئ رض  اهلل عنها إلالا وعند ا٠تمسئ إال الًتمذي
 .(  ٗ) " الميتة إ ا ُدِبغ 

 .( ٘) " ِدبَاُغ ُجلود الميتة  طُُهورُىاووبا عند ابن ،باف  بقسناد صحيح أنو إلاؿ: " 

كمػػا ذكػػر  ػػَت وا،ػػد مػػن أىػػا الليلػػئ كا٠تليػػا   -وأجػػابوا عمػػا اسػػتدؿ بػػو أىػػا القػػوؿ األوؿ بػػلف اإلىػػاب 
ال تنتفعوا ّتلود  : فيكوف معٌت اٟتد  م  ُْدبغ م فقذا دبغ فقنو ال  سمى إىاباً   فلق على اٞتلد إلبا أف -و َته 

 ا١تيتئ إلبا دبا ها .
مث إف األ،اد ػػ  الػػيت اسػػتدؿ ُّػػا أىػػا القػػوؿ الثػػاين أصػػح مػػن ،ػػد   عبػػداهلل بػػن ُعكػػيم الػػذي ي  ػػروه 

 ا١تنع .ولي  صر٭تا يف  -كما تقدـ    -صا،با الصحيحُت م وىو كذلك ٥ُتَتلف يف صحتو 
إف ،ػػد   عبػػد اهلل بػػن عكػػيم ناسػػخ ٢تػػذه األ،اد ػػ  م وإلػػد جػػا  يف بعػػ   : وإلػػاؿ أىػػا القػػوؿ األوؿ 

 .(ٙ) روا اتو أنو: " إلبا موتو بشهر أو شهر ن "
ومػػػا ا١تػػػانع أف تكػػػوف األ،اد ػػػ  األخػػػرى إلػػػد وردت إلبػػػا وفاتػػػو  عليػػػو   : واٞتػػػواب علػػػى ىػػػذا أف  قػػػاؿ

 الصبلة والسبلـ  بل اـ  سَتة  .
 على ذلك فالراجح أف جلود ا١تيتئ تفهر بالدباغ .و 

و فهػر جلػد مػا كػاف قػاىراً يف اٟتيػاة سػوا  كػاف مػلكوؿ اللحػم كبهيمػئ األنعػاـ م أو  ػَت مػلكوؿ اللحػم  
كػػا٢تر واٟتمػػار فقنػػو  فهػػر إذا دبػػغ م وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد اختارىػػا بعػػ  أصػػحابو م و،كػػى صػػا،ب " 

 ن تيميئ اختار ىذا القوؿ م واختاره أ ضاً الشيخ ٤تمد بن إبراىيم  . اإلنصاؼ " أف شيخ اإلسبلـ اب
 فهػػر جلػػد مػػلكوؿ اللحػػم فقػػ  م فػػقذا كػػاف اٟتيػػواف ٦تػػا  ؤكػػا ٟتمػػو فػػقف الػػدبغ  ػػؤور يف جلػػده  : وإليػػا

وىػو  م و فهر م وىػذا مػذىب الليػ  وإسػحاؽ واألوزاعػ  م واختػاره شػيخ اإلسػبلـ يف الفتػاوى يف شػرح العمػدة
 ولُت عنو رٛتو اهلل م واختاره من ا١تتلخر ن الشيخ عبد الرٛتن بن سعدي وقاففئ من ا١تعاصر ن . أشهر الق

                                                                                                                                                                       

 (ٕٖ٘ٗ( مسند أٛتد رإلم: ) ٔ)
 ( .ٖٙٙ( مسلم رإلم ) ٕ)
 (.ٜٖٓٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٔٗٗ( والنساف  رإلم )ٕٛٚٔ( والًتمذي رإلم )ٖٕٔٗأبو داود رإلم ) ( ٖ)
 (.ٕٙٛٔ( وابن ،باف رإلم )ٕٖٔٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٕ٘ٗساف  رإلم )( والنٕٗٔٗ( وأبو داود رإلم )ٕٚٗٗٗ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (.ٜٕٓٔ( صحيح ابن ،باف رإلم )٘)
 (. ٖٖٔٙ( وابن ماجو رإلم )ٜٕٗٗ( والنساف  رإلم )ٜٕٚٔ( والًتمذي رإلم )ٕٛٔٗ( وأبو داود رإلم )٘ٛٚٛٔ( مسند أٛتد رإلم )ٙ)
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والػػراجح أنػػو  فهػػر جلػػد مػػا كػػاف قػػاىراً يف اٟتيػػاة سػػوا  كػػاف مػػلكوؿ اللحػػم أو ي  كػػن مػػلكوؿ اللحػػم 
م (ٕ)" فقػد طهػر  إأما إىاب دبػغو،د  : "  (ٔ)" إ ا ُدبغ اإلىاب فقد طهر"  : لعمومات األدلئ كقولو 

أف َنْسػػْتمِتع بجلػػود الميتػػة إ ا       " و،ػػد   أمػػر النػػيب(  ٖ" ) دبػػاغ جلػػود الميتػػة طهورىػػا: " وكػػذلك إلولػػو 
  .(ٗ) " ُدِبغ 

إلػػالوا: فهػػذه كلهػػا عمومػػات تػػدؿ علػػى أف كػػا ،يػػواف إذا دبػػغ جلػػده فقنػػو  فهػػرم وإ٪تػػا اسػػتثنينا مػػا كػػاف 
 َعُْت ال ُ،ْكم فبل  فهره الدبغ . ألف ٧تاستو ٧تاسئ؛ ٧تساً يف اٟتياة

واستدؿ من إلاؿ إ٪تا  فهر جلد ملكوؿ اللحم خاصئ  ٔتا رواه أٛتد وأبو داود والنساف  بقسناد صحيح 
 .(٘) " ِدبَاُغ اأَلدأِم  ََكاتُوإلاؿ: "  أف النيب 

تػؤور فيػو الػذكاة مػن أف دباغ األدًن ذكاة لػو م فػبل  كػوف الػدباغ مػؤوراً إال فيمػا  إلالوا: فقد ذكر النيب 
 اٟتيوانات.

" فلسػػند وأضػػاؼ الػػذكاة إ  األدًن م  دبػػاغ األدأػػم  كاتػػوإلػػاؿ: "  فػػقف النػػيب ؛ ويف ىػػذا الػػدليا نظػػر
" دبػػاغ األدًن قهػػوره " أي   : ومعلػػـو أف الػػذكاة إ٪تػػا تضػػاؼ إ  اٟتيػػواف نفسػػو ال إ  أدٯتػػو م فيكػػوف ا١تعػػٌت ىنػػا

 فػقف دبػاغ اٞتلػود  ػؤور فيهػا َقهػارة أو ُخْبثػاً م و،ػد   النػيب م بلًّ أو ُ،ْرمػئكما أف الذكاة تؤور يف ا١تلكوؿ ِ،ػ
 " دباغػو طهػوره " :  فسر بعضو بعضاً م فف  مسػلم مػن ،ػد   ابػن عبػاس رضػ  اهلل عنهمػا يف بعػ  ألفاظػو

  .( ٚ)" دباغ جلود الميتة طهورىا وإلد تقدـ ،د   عافشئ رض  اهلل عنها: "  (ٙ)

ػػةاع : " أن داود والنسػػاف  أف النػػيب وإلػػد وبػػا يف سػػنن  أف " ويف الًتمػػذي: " نهػػى عػػن جلػػود السِّ
 (.ٛ)" تُػْفَترش

  وىػػػذا اٟتػػػد   إسػػػناده صػػػحيح م والسػػػباع يف أصػػػح إلػػػور العلمػػػا  ٧تسػػػئ يف اٟتيػػػاة فػػػبل  فهػػػر جلػػػدىا
 بالدباغ .

                                                 

 (.ٖٙٙ( مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٜٖٓٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٔٗٗ( والنساف  رإلم )ٕٛٚٔ)( والًتمذي رإلم ٖٕٔٗ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٜٕٓٔ( صحيح ابن ،باف رإلم )ٖ)
 (.ٕٙٛٔ( وابن ،باف رإلم )ٕٖٔٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٕ٘ٗ( والنساف  رإلم )ٕٗٔٗ( وأبو داود رإلم )ٕٚٗٗٗ(مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (. ٕ٘ٗٗ(والنساف  رإلم ) ٕٚٔٗ( وأبو داود رإلم )ٜٛٓ٘ٔمسند أٛتد رإلم ) (٘)
 (.ٖٙٙ( مسلم رإلم )ٙ)
 (. ٜٕٓٔ( ابن ،باف رإلم )ٚ)
 (.ٔٚٚٔ( والًتمذي رإلم )ٕ٘٘ٗ( والنساف  رإلم )ٖٔٔٗ( أبو داود رإلم )ٛ)
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و٨تػػوه م وإلػػد وبػػا يف  واعلػػم أف الػػدبغ  شػػًتط أف  كػػوف فيمػػا  ػػذىب َخَبثػػو و٧تاسػػتو ورِْجَسػػو مػػن الَقػػَرظ
" فقالوا: إهنا ميتئ  لو أخذتم إىابها"  : مّر بشاة ٬تروهنا م فقاؿ : ا١تسند وسنن أن داود والنساف  أف النيب 

 .( ٔ) " أطهرىا الماء والَقَرظ"  : م فقاؿ النيب 
 مادة ُمفهرة معروفئ تدبغ ُّا اٞتلود .  : والَقَرظ 

ميافيئ فبل بلس م والواجب أف تكوف ىذه ا١تادة ُمَفهٍّرة تُز ا النَج  وا٠تَب  وإذا ُدِبغ بيلَتىا كا١تواد الكي
 ا١توجود يف ىذا اٞتلد.

وإلػد وبػػا يف مسػػتدرؾ اٟتػاكم وصػػححو ووافقػػو الػذىيب م ورواه البيهقػػ  وإلػػاؿ: إسػناده صػػحيح أف النػػيب 
 قاؿ النػيبأتى إ  سقاٍ   توضل فيو م فقيا: إنو َمْيتئ ػ أي ىذا اٞتلد من ميتئ ػ ف :  " ِدباغػو أُػذىا َخَةثػو

 م فالدباغ البد أف  ذىب ا٠تب  أو النج  أو الرج . (ٕ) " أو َنَجسو أو رِْجَسو
 وىا  شًتط  سلو با١تا  ؟
 إلوالف يف مذىب اٟتنابلئ:

 أنو  شًتط وىو ا١تذىب  . القوؿ األوؿ:
 أنو ال  شًتط ذلك. القوؿ الثاني:

ألنػو أفضػا ؛ ٟتكم  دور مع علتو وجوداً وعػدماًم وإ٪تػا ذكػره النػيب واألظهر: عدـ اشًتاط ذلك ألف ا
 (.ٖ)"  فهرىا ا١تا  والقرظ "  : م فقاؿ أو ألنو ا١تعروؼ يف زمنو م ا١تفهرات

أو بػدوف م وال  شًتط الَقَرظ بعينو با ٬توز  ػَته م فكػا شػ   أزاؿ َخَبثػو و٧َتَسػو مػن إلَػػَرظ أو  ػَته با١تػا 
 ا١تا  فقنو  فهر .

 [: وأةاح استعمالو بعد الدبغ في أابس ، إ ا كاف من حيواف طاىر في الحياة]ولو: ق
ذكػػر ا١تؤلػػف  وىػػو ا١تػػذىب  أنػػو  بػػاح اسػػتعماؿ جلػػد ا١تيتػػئ بعػػد دبيلػػو يف  ػػاب  إذا كػػاف ىػػذا اٞتلػػد مػػن 

 ،يواف قاىر يف اٟتياة .
بلـ ا١توفػق يف "ا١تيلػٍت" وىػو وىػو ظػاىر كػم أف اٟتكػم إلبػا الػدبغ وبعػده سػوا  : والوجو الثػاين يف ا١تػذىب

 على ا١تذىب .-فكبل٫تا ٧ت  م أصح م ألنو ال فرؽ بينهما

                                                 

 (. ٕٛٗٗ( والنساف  رإلم )ٕٙٔٗ( وأبو داود رإلم )ٖٖٕٛٙ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٔ٘( وسنن البيهق  الك ى رإلم )ٗٚ٘(  ا١تستدرؾ رإلم )ٕ)
 ( سبق ٗتر٬تئ.ٖ)
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   وال ٬تػػوز ذبػػح  ػػػَت ا١تػػلكوؿ ألجػػا جلػػػده وىػػو ا١تػػذىب م إلػػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػػن تيميػػئ: ولػػو كػػػاف يف
 النػَّزْع .

 [ولةنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه] : قولو
 ُتها . لنب ا١تيتئ ٧ت  م وكذلك ِإْنفحَّ 

 : ىػػػ  سػػػافا أبػػػي  صػػػفراوي  وجػػػد يف وعػػػا  يف بفػػػن اٞتػػػدي و٨تػػػوه م ٬ُتَػػػنبٍّ اللػػػنب و سػػػمى : واإلْنفحػػػئ
ُجبٍّنئ م فه  اليت ٕتعا اللنب جبناً.

 ا١ت
 ىذا ىو ا١تشهور من ا١تذىب وىو مذىب اٞتمهور . -فلنب ا١تيتئ ٧ت  وكذلك إنفحتها 

 واستدلوا: باألور والنظر.
م ورواه البيهق  أ ضاً عن ابن مسعود  -كما إلاؿ ا٢تيثم    -الف اين ورجالو وقات  أما األور: فقد روى

  ل تأكلوا الجةن إل ما َصَنع المسلموف وأىل الكتاب" : إلاؿ " (ٔ) . 

ۋ  ۅ  ۅ  چ  وذلػػك ألنػػو  سػػتخرج مػػن ذبػػافحهمم وذبػػافح أىػػا الكتػػاب ،ػػبلؿ م إلػػاؿ تعػػا :

 . (ٕ) چۉ  ۉ   ې     
ابنػو عبػداهلل رضػ  اهلل عنهمػا رواه البيهقػ  م ورواه البيهقػ  أ ضػاً عػن ابػن عبػاس وأنػ  و٨توه عن عمػر و 

(ٖ)بن مالك
   . 

 فهذه آوار عن الصحابئ تدؿ على ٧تاسئ اإلنفحَّئ م ومثلها اللنب . : -أي اٞتمهور -إلالوا 
 فقالوا: إف اللنب إلد الإلى وعاً  ٧تساً فتنج  بو وكذلك اإلنفحئ .م وأما النظر

ىذا على القوؿ بلف ا١تافعات تنج  ٔتبلإلػاة النجاسػئ ولػو ي تتيلػَت م وىػذا إلػوؿ ضػعيف م بػا الػراجح و  
 أف ا١تافعات ال تنج  إال بالتيلَت كا١تا .

ٱ  ٻ  چ  وى  جز  من ا١تيتئ م فاإلنفحئ وكذلك اللػنب جػز  مػن ا١تيتػئ وإلػد إلػاؿ تعػا : : إلالوا

 . (ٗ)  چٻ     
اختارىػػػا  موىػػػو إ،ػػػدى الػػػروا تُت عػػػن أٛتػػػدم فحػػػئ قػػػاىرة ومثلهػػػا اللػػػنبإ  أف اإلن : وذىػػػب األ،نػػػاؼ

 وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ . مصا،ب "الفافق" من اٟتنابلئ
                                                 

 (.ٜٙٚٗٔ( وسنن البيهق  الك ى رإلم )١ٜٛٛٓتعجم الكبَت للف اين رإلم )( أ)
 (.٘(سورة ا١تافدة آ ئ )ٕ)
 (.  ٜٜٚٗٔ( ورإلم )ٜٗٚٗٔ( ورإلم )ٜ٘ٚٗٔ( سنن البيهق  الك ى رإلم )ٖ)
 (.ٖ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
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وذبػافحهم ال م م وأىا ا١تػدافن كػانوا ٣توسػاً  ٔ واستدلوا: بلف الصحابئ ١تا أتوا ا١تدافن كانوا  لكلوف اٞتنب 
وكػػػٌا اسػػػتدؿ بآوػػار  نقلهػػػا عػػػن  " : إلػػاؿ شػػػيخ اإلسػػبلـا١تصػػػنوع منهػػػا م ٖتػػا م وإلػػػد أكػػا الصػػػحابئ ىػػػذا اٞتػػنب 

 . "الصحابئ 
م   فقالوا: اللنب واإلنفحئ كبل٫تا منفصا عن ا١تيتئ م كما لو انفصا اللػنب منهػا و ىػ  ،يّػئ م وأما النظر

 ا اٟتياة.ٓتبلؼ اللحم و َته من أجزافها اليت تنج  إذا انفصلا وى  ،يئ م فاإلنفحئ واللنب ال ٖتلهم
 وىذا ىو القوؿ الراجح وىو اختيار شيخ اإلسبلـ .   
 وما ذكره اٞتمهور من أف ذبافح اَّوس كاف  ذْتها أىا الكتاب خبلؼ الظاىر . 

 مسألة:
 : وأما البيضئ يف ا١تيتئ 

ولػد وذلػك ألهنػا منفصػلئ عػن ا١تيتػئ م فلشػبها الم أهنا قاىرة إذا َصُلب إِلْشرىا : فا١تشهور يف ا١تذىب  
 الذي  كوف يف بفن ا١تيتئ فقنو إذا استخرج منها فلو ،كم اٟتيواف اٟت  .

 وإف ي  كن ُّا إِلْشر فه  كاإلنفحئ واللنب م ىذا ىو ا١تشهور يف ا١تذىب وىو مذىب الشافعيئ.
والػػراجح وىػػو مػػذىب أن ،نيفػػئ أهنػػا قػػاىرة كػػاللنب م وىػػو وجػػو عنػػد الشػػافعيئ واختػػاره ابػػن عقيػػا مػػن 

 .اٟتنابلئ 
 : أما َعْظم ا١تيتئ و كذا إلَػْرهنا وظُْفرىا وَ،اِفرىا وَعَصُبها

ٱ  ٻ  چ  ألنػػػو جػػػز  مػػػن ا١تيتػػػئ وإلػػػد إلػػػاؿ تعػػػا :؛ وىػػػو إلػػػوؿ اٞتمهػػػورم أنػػػو ٧تػػػ  : فا١تػػػذىب

  (ٕ)  چٻ     
 وألف العظم  تلي و تحرؾ م وىذه ى  اٟتياة م فما كاف إلاببلً للحياة فهو إلابا للموت . : إلالوا

وىو اختيار م إ  قهارة العظم وكذلك الظفر والقرف واٟتافر : وىو روا ئ عن أٛتدم اؼوذىب األ،ن
 شيخ اإلسبلـ وتلميذه ابن القيم .

"  : ويف روا ئ أٛتدم (ٖ) " إنما حـر أكلها: " وىذا القوؿ أصح من القوؿ األوؿ م و دؿ عليو إلولو 
 .(ٗ)"  إنما حـر لحمها

                                                 

 ( عن سلماف الفارس  رض  اهلل عنو .ٕ٘ٔٗٗ(مصنف ابن ان شيبئ)ٔ)
 (.ٖآ ئ )(سورة ا١تافدة ٕ)
 (.ٖٖٙ( ومسلم رإلم )ٕٜٗٔ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٕٖ٘ٗ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
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فبل ٭َتْتب  فيو الدـ م ؛ ن على وجو التََّبع وىو كاٟتيواف الذي ال دـ لو سافا َت متحرؾ باإلرادة لك : والعظم
 وسبب ٧تاسئ ا١تيتئ ىو ىذا الدـ احملبوس فيها . 

و ىو إلوؿ ٚتهور السلف. : إلاؿ شيخ اإلسبلـ  
 (ٔ) " كاف خيار ىذه األمئ ٯتتشفوف بلمشاط من ِعظاـ    الفيا" : وإلاؿ الزىري

  : َوبَرىا وُصوفها ور شها أما َشْعر ا١تيتئ و كذا
 إ  أنو قاىر. : فذىب ٚتهور العلما 

وىو متصا  (ٕ)  چٱ  ٻ  ٻ   چ  : إ  أنو ٧ت  م واستدلوا بقولو تعا  : وذىب الشافعيئ
 باٟتيواف فَنُج  ٔتوتو .

،كػاه -إف اٟتيواف إذا ُجزَّ شعره وىو ،  فػقف ىػذا الشػعر قػاىر بقٚتػاع العلمػا   : وأما اٞتمهور فقالوا
ٓتبلؼ اللحم فقنو إذا إُلفع من اٟت  فقنو ميتئ ٧ت  ٤تـر باإلٚتاع م فالشارع فرَّؽ بُت األمر ن م ابن ،جر و َته

. 
 و إ٪تا ،ياتو كحياة النبات بالنمو فق  . ؛ على أف الشعر ال ٖتا فيو اٟتياة مفلقاً 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  و٦تا استدؿ بو أىا العلم على قهارة الصوؼ و٨توهم إلولو تعا :

م فذكر اهلل عز وجا أف ِمْن ِمَنِنِو على عباده أنو مّن عليهم باألصواؼ (ٖ) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   
واألوبار واألشعار  تمتعوف ُّا يف ىذه اٟتياة م وما كاف يف سياؽ االمتناف فقنو  دؿ على العمـو ػ كما ىو 

فصوؼ ا١تيتئ م اآل ئ تدؿ على العمـوألف ؛ معروؼ عند أىا العلم ػ فتكوف ىذه األصواؼ و َتىا قاىرة
 و َتىا قاىر .

وقهارلا عند ٚتهور العلما   شًتط فيهػا أف تكػوف مػن قػاىر يف اٟتيػاة م كالشػاة وا٢تػرة م وأمػا إذا كػاف 
 من ،يواف ٧ت  يف اٟتياة كالكلب فهو ٧ت  . 

فػػػػقذا  ألف ا١تسػػػتحيا مػػػػن الػػػنج  لػػػي  بػػػنج  م؛ وذىػػػب شػػػيخ اإلسػػػبلـ إ  أف شػػػػعر الكلػػػب قػػػاىر
 استحاؿ ش   من النجاسات إ  عُت أخرى فهو قاىر م كما تقدـ م  واهلل أعلم . 

 [وما أُبين من َحيٍّ فهو كميتتو]قولو: 

                                                 

 ( سبق ٗتر٬تو.ٔ)
 (.ٖ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٕ)
 (.ٓٛ(سورة النحا آ ئ )ٖ)
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أي مػػا إُلِفػػع مػػن البهيمػػئ وىػػ  ،يػػئ كيػػٍد و٨توىػػا فلػػو ُ،ْكػػم ميتػػئ ىػػذا اٟتيػػواف م فػػقف كانػػا ميتػػئ ىػػذا  
فهػػ  ٧تسػػئ ال ٖتػػام وإف  م شػػاٍة إلفعػػا منهػػا وىػػ  ،يػػئ اٟتيػػواف ٧تسػػئ فهػػذه الِقفعػػئ كػػذلك ٧تسػػئ ال ٖتػػا َكيَػػدِ 

 كانا ميتئ ىذا اٟتيواف قاىرة كالسمك فهذه القفعئ كذلك قاىرة فتحا .
و ػػدؿ علػػى ذلػػك مػػا وبػػا يف ا١تسػػند وسػػػنن أن داود والًتمػػذي وابػػن ماجػػو بقسػػناد ،سػػن م واٟتػػػد   

 : م ويف ا١تسػند وسػنن الًتمػذي( ٔ" )ئ فهػ  ميتػئ إلاؿ: "ما إُلِفع من البهيمػئ وىػ  َ،يَّػ ،سنو الًّتمذي أف النيب 
مػا ُقِطػع مػن الةهيمػة وىػي إلدـ ا١تد نئ وىم ٬َتب وف َأْسػنمئ اإلبػا و َػْقفعػوف أَْليػات اليلػنم فقػاؿ: "  : أف النيب 

 .(ٕ) "حية فهو كميتتو

يمػػئ فالسػػمك ميتػػػتو ،ػػبلؿ فمػػا إلفػػع منػػو وىػػو ،ػػ  فهػػو قػػاىر ،ػػبلؿ م وكػػذلك اٞتػػراد و٨توىػػا م أمػػا ُّ
 األنعاـ فميتتها ٧تسئ ٤ترمئ م كذلك ما إلفع منها وى  ،يئ فهو ٧ت  ٤تـر .

 وىا مثا ذلك ا١تِْسك والفَّرِ دة ؟ 
فهػػو مػػا  سػػتخرج مػػن ِ ػػْزالف ا١تسػػك م وذلػػك بػػلف ُ َشػػدَّ عليهػػا ،ػػىت ٕتػػري جر ػػاً سػػر عاً م  : أمػػا ا١تسػػك

  َػتَػيلَّذى بدمها ،ىت َ ْسق  . فينزؿ منها دـ من عند الس رَّة م مث  ُرب  من أعبله لتبل 
وىػػذا أشػػبو بالولػػد والبػػي  واللػػنب و٨تػػو ذلػػك م ولػػي  دمػػاً بػػا إلػػد اسػػتحاؿ إ  مػػادة أخػػرى ىػػ  ا١تسػػك  

 كما  ستحيا الدـ إ  ٟتم .
 وإلد اتفق العلما  على أنو قاىر م و،كى النووي اإلٚتاع على ذلك .

الصياد منو جػز اً بسػيفو و قفػع اآلخػر أ ضػاً ،ػىت  وأما الفَّر دة: فه  الصيد ال  ُقدر على ذكاتو فيقفع
 ُػػؤتى عليػػو وىػػو ،ػػ م أي ٯتػػوت يف اٟتػػاؿ فيكػػوف القفػػع وا١تػػوت ٚتيعػػاًم أو تبقػػى فيػػو ،يػػاة  ػػَت مسػػتقرة فيعػػا  

 ا١توت فهو ،بلؿ .
ألنػػػو ال  كػػػوف صػػػيداً م ودؿ عليػػػو فعػػػا ؛ وإف َىػػػَرب بعػػػد إَلفْػػػع اٞتػػػز  منػػػو وي  علػػػم موتػػػو بػػػذلك ي ٭تػػػا

أنو كاف ل أر  بالطرأدة بأساا، كػاف المسػلموف "  : م وعن اٟتسن (ٖ)ابئ كما يف مصنف ابن أن شيبئ الصح
 واستحسنو اإلماـ أٛتد .م " أفعلوف  لك في مغازأهم وما زاؿ الناس أفعلونو في مغازأهم

                                                 

 (.ٖٜٕٓٔ( ومسند أٛتد رإلم )ٓٛٗٔ( والًتمذي رإلم )ٕٖٙٔ( وابن ماجو رإلم )ٕٛ٘ٛ(  أبو داود رإلم )ٔ)
 (. ٓٛٗٔالًتمذي رإلم )(و ٖٜٕٓٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (.ٜٜٛٙٔ( مصنف ابن أن شيبئ )ٔ)
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 باب الستنجاء

وٝتػػ  إزالػػئ ؛ شػػجرة أي إلفعتهػػا٧تػػوت ال : اسػػتفعاؿ مػػن ٧َتُػػوُت الشػػ َ  أي إَلفَْعتُػػو م  قػػاؿ : االسػػتنجا 
 ألنو  قفع األذى ا٠تارج من السبيلُت . ؛ األذى من السبيلُت استنجا ً 

 أو ،كمو ْتجر و٨توه  .م إزالئ ا٠تارج من السبيلُت با١تا   : واالستنجا  اصفبل،اً ىو

م وىػو معفػو عنػوى أوػره الػذي ال  ضػر ألنو ال  زوؿ ٘تاماً بػاٟتجر و٨تػوه م بػا  بقػ [: أو ُ،ْكمو] : وإلولو
 و زوؿ بو ،كم النجاسئ عن السبيلُت . 

" بسػػم اهلل أعػػو  بػػاهلل مػػن الخةػػث والخةائػػث " ، وعنػػد  : ]أسػػتحا عنػػد دخػػوؿ الخػػالء قػػوؿ : قولػػو 
 الخروج منو  " غفرانك، الحمد هلل الذب أ ىا عني األ   وعافاني "[

َعد  لقضا  اٟتاجئ .             [: ا٠تبل ]
ُ
   ىو ا١تكاف ا١ت

إذا أراد م بسػم اهلل  : " بسم اهلل " م وإذا كاف يف صحرا  إلػاؿ : فيستحب ١تن أراد أف  دخلو أف  قوؿ 
 أف  رفع ويابو لقضا  اٟتاجئ . 

و ػػدؿ علػػى ذلػػك مػػا روى الًتمػػذي وضػػعفو وابػػن ماجػػو م واٟتػػد   صػػحيح لشػػواىدهم وىػػو صػػحيح ال 
َسػْتر مػا بػين َأْعػين الجػن وَعػورات بنػي آدـ "  : إلػاؿ  لفر قو الذي رواه الًتمذي م با لشواىده م أف النيب

 إذا أرادوا أف  دخلوا .  : أي (ٔ) بسم اهلل "  : إ ا دخل أحدىم الخالء أف أقوؿ

اللهػم "  : م ويف ا١تتفق عليػو(ٕ)" م وى  روا ئ عند مسلم  أعو  باهلل من الخةث والخةائث"  : و قوؿ
  قػػد وبػا يف الصػحيحُت مػن ،ػد   أنػ  بػن مالػك أف النػػيب " م ف إنػي أعػو  بػك مػن الخةػث والخةائػث

. و قػػوؿ ذلػػك إذا أراد أف  (ٖ) " اللهػػم إنػػي أعػػو  بػػك مػػن الخةػػث والخةائػػث"  : كػػاف إذا دخػػا ا٠تػػبل  إلػػاؿ
 : كػػاف إ ا أراد أف أػػدخل الخػػالء قػػاؿ"  :  ػػدخا ا٠تػػبل م ١تػػا روى البخػػاري يف "األدب ا١تفػػرد " أف النػػيب 

 . ( ٗ) " ثم  كره

                                                 
 (.ٜٕٚ( وابن ماجو رإلم )ٙٓٙ( الًتمذي رإلم )ٔ)
 ( .ٖ٘ٚ( مسلم رإلم )ٕ)
 (.ٚ٘ٛ( ومسلم رإلم )ٕٗٔ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٕٜٙ( األدب ا١تفرد رإلم )ٗ)
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فهػو الشػر والقػبح م وا٠تبافػ  ٔتعػٌت النفػوس الشػر رة م  : أمػا بالتسػكُتم بتسكُت البا  وضػمها : ا٠تُب 
أعػوذ بػك مػن ذكػور  : فهػو ٚتػع خبيػ  م وا١تعػٌت : اللهم إين أعوذ بك من الشر  وأىلو م وأما بالضػم : وا١تعٌت

 الشياقُت وإناوهم . 

هػػم إنػػي أعػػو  بػػك مػػن الػػرِّْجس الػػنجس الخةيػػث الل"  : وروى ابػػن ماجػػو بقسػػناد ضػػعيف أنػػو  قػػوؿ
 . (ٔ) الُمْخةث الشيطاف الرجيم "

 كػاف رسػوؿ اهلل   :  فرانك م فعن عافشئ رض  اهلل عنهػا إلالػا : و قوؿ عند خروجو من ا٠تبل   قوؿ
 .م واٟتد   رواه ا٠تمسئ إال النساف  وإسناده صحيح  (ٕ) " غفرانك"  : إذا أراد أف ٮترج من ا٠تبل  إلاؿ

 أي أسللك  فرانك م من ا١تيلفرة وى  سًت الذنب والتجاوز عنو . [:  فرانك]

 "  فرانك" عند مفارإلتو مكاف جلوسو . : وإف كاف يف صحرا  إلاؿ

  فرانك ىنا ؟ : وما ى  مناسبئ إلولو

 ألف ىذا لي  ٤تبلً للذكر .؛ النقفاعو عن ذكر اهلل م فقنو  ستيلفر اهلل : إليا

ى ىػذا أف  سػتيلفر اهلل مػن كػا ،ػاؿ ي  ػذكر اهلل فيهػا م وال دليػا عليػو مػن ومقتضػ؛ لكن ىػذا ضػعيف 
 الشرع.

تػذّكر وقػا الػذنب فسػلؿ اهلل أف م أنو ١تا خرج وإلػد ذىػب عنػو وَِقػُا األذى مػن  ػاف  أو بػوؿ : واألظهر
 كما منَّ عليو بتخفيف األذى عن بدنو .م  تجاوز عنو و يلفر ذنبو

و َته م ( ٖ)ىذا ،د   آخر رواه ابن ماجو : " عني األ   وعافانيالحمد هلل الذب أ ىا وإلولو: " 
ػ وأبقى فّي قوتو ، وأ ىا عني  أي الفعاـالحمد هلل الذب أ اقني لذتو ػ ومثلو: " لكن إسناده ضعيف م 

 فقد رواه ابن الس ٍتٍّ بقسناد ضعيف م ( ٗ) "األ   
 رواه ابن الس ٍتٍّ بقسناد ضعيف .(٘) " اٟتمد هلل الذي أ،سن إر يف أولو وآخره " : ومثلو

                                                 
 (.ٜٜٕ( ابن ماجو رإلم )ٔ)
 ( ٖٓٓ( وابن ماجو رإلم )ٚمذي رإلم )( والًت ٖٓ( وأبو داود رإلم )ٕٕٔٙ٘( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (.ٖٔٓ( ابن ماجو رإلم ) ٖ)
 (.ٕ٘( عما اليـو والليلئ البن السٍت رإلم ) ٗ)
 (.ٕٗ( عما اليـو والليلئ البن السٍت رإلم ) ٘)
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 [وتقدأم رِْجلو اليسر  ُدخولا واليمنى خروجاا عكس َمْسجد ونَػْعل]قولو: 
وعند ا٠تروج منو م وىذا ىو إلياس العك  م فقف ا١تسجد  ستحب أف تبدأ عند الدخوؿ إليو برجلك اليمٌت

"من السنة إ ا دخل   :   اهلل عنو إلاؿباليسرى م ١تا روى اٟتاكم يف ا١تستدرؾ من ،د   أن  بن مالك رض
 .(ٔ) المسجد أف تةدأ برجلك اليمنى، وإ ا خرج  أف تةدأ برجلك اليسر  "

" إذا انتعا أ،دكم فليػبدأ برجلو اليمٌت م وإذا نَػزَع  : إلاؿ وأما النعا فقد وبا يف الصحيحُت أف النيب 
 .(ٕ) فليػبدأ برجلو اليسرى "

 " وىو متفق عليو " أي بُت أىا العلم . : م إلاؿ النووي  وعك  ذلك بيا ا٠تبل  و٨توه

 وكذلك كا مكاف خبي  كحماـ وميلتسا ومزبلئم وىو ا١تذىب.

 . االستحماـ  واٟتماـ: ىو مكاف 

وإذا كػػػاف يف الصػػػحرا  فقنػػػو إذا إلَػػػِدـ إ  ا١توضػػػع الػػػذي  قضػػػ  فيػػػو ،اجتػػػو إلَػػػدَّـ رجلػػػو اليسػػػرى م وإذا  
 انصرؼ إلدَّـ اليمٌت .

 [واعتماده على رجلو اليسر ] قولو:

 ستحب اعتماده عند إلضا  اٟتاجئ على رجلو اليسرى م فيضع أصابع رجلػو اليمػٌت علػى األرض و رفػع 
 عقبها  و نصب ساإلو اليمٌت و عتمد على ركبتو اليسرى .

وكأ على أف نَػتَ  " أمرنا النةي  : م إلاؿ ٔتا رواه الف اين يف الكبَت عن ُسراإلئ بن مالك  : واستدلوا
 أي عند إلضا  اٟتاجئ .  (ٖ) رجلنا اليسر  وأف نَػْنِصَا اليمنى "

 وألنو َأْسها للخارج وَأْكـر لليمُت . : إلالوا

ابػػػػن ،جػػػػر والنػػػػووي وا٢تيثمػػػػ  وإلػػػػد ضػػػػعفو م أمػػػػا اٟتػػػػد   الػػػػذي اسػػػػتدلوا بػػػػو فهػػػػو ،ػػػػد   ضػػػػعيف 
 ألف فيو راو اً ُمْبهماً .؛و َتىم

 جع فيو إ  الفب . " أسها للخارج " ىذا  ُر  : إلو٢تم 

                                                 

 (.ٜٔٚ(ا١تستدرؾ رإلم )ٔ)
 (.ٜٕٚٓ( ومسلم رإلم )ٚٔ٘٘( البخاري رإلم )ٕ)
 (.٘ٓٙٙ( ا١تعجم الكبَت للف اين رإلم )ٖ)
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 " أكـر لليمٌت " فبل  ظهر أف يف ذلك إكراماً لليمُت بًتؾ االعتماد عليها. : وأما إلو٢تم

 أنو  فعا ما ىو أ سر لو .  : واألإلرب

 [وبُعده في فضاء واستتاره]قولو: 

 . ستحب ١تن أراد أف  قض  ،اجتو إذا كاف يف فضا  أف َ ْستًت و ُػبعد ،ىت ال  ُرى ِجْسمو   

، فػػانطلق ، أب النةػػي "  : م وفيػػو  ػػدؿ علػػى ذلػػك مػػا وبػػا يف الصػػحيحُت عػػن ا١تيلػػَتة بػػن شػػعبئ  
 . (ٔ) " حتى تَػَوار  عني فَػَقضى حاجتو

 .  (ٕ) " كاف إ ا َ َىا الَمْذىا أَْبعد"  وروى  أٛتد وأىا السنن بقسناد صحيح أف النيب 

  " أف النػػيب  -أل،اد ػػ  ا١تتقدمػػئ تشػػهد لػػو لكػػن ا -ويف سػػنن أن داود وابػػن ماجػػو بقسػػناد ضػػعيف 
 .(ٖ)كاف إذا أراد ال از انفلق ،ىت ال  َراه َأَ،د" 

كاف َأَحاا ما استتر بو : " " أف النيب  تتار بدنو كلو م ١تا وبا يف مسلمأما استتاره:  فا١تراد بو اس
 . (ٗ) " لحاجتو َىَدٌؼ أو َحاِئُش نخل

 لذي ُ ْستَػًت بو . ىو ا١تكاف ا١ترتفع ا  : وا٢تدؼ

 وَ،اِفش النخا: ىو ٣تمع النخا الذي  ستػًت بو م ومثلو ،افش الشجر .

احفػػػظ إلػػػاؿ: "  وأمػػػا سػػػًت العػػػورة فواجػػػب ١تػػػا وبػػػا يف ا١تسػػػند وسػػػنن أن داود والًتمػػػذي أف النػػػيب   
اف  ال للبػوؿ واألظهػر أف ىػذا البعػد واإلسػتتار ُ سػتحب لليلػم (٘) "عورتك إل من زوجك أو مػا ملكػ  أمينػك

 م وظاىر كبلـ الفقها  اإلقبلؽ .( ٙ)" متفق عليو أتى ُسةاطة قـو فةاؿ قائماا : " فقف النيب 

 

                                                 

 (.ٕٗٚ( ومسلم رإلم )ٖٙ٘بخاري رإلم )( الٔ)
 (.ٖٖٔ( وابن ماجو رإلم )ٚٔ( والنساف  رإلم )ٕٓ( والًتمذي رإلم )ٔ(.أبو داود رإلم )ٔٚٔٛٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (.ٖٖ٘( وابن ماجو رإلم )ٕ(  أبو داود رإلم ) ٖ)
 (.ٓٓٛ( مسلم رإلم ) ٗ)
( وسنن النساف  الك ى رإلم ٕٜٓٔ( وابن ماجو رإلم )ٜٕٙٚم )( والًتمذي رإلٚٔٓٗ( وأبو داود رإلم )ٖٕٗٓٓ( مسند أٛتد رإلم )٘)
(ٜٕٛٚ.) 
 (.ٖٕٚ( ومسلم رإلم )ٕٕٗ(البخاري رإلم )ٙ)
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 [وارتياده لةولو موضعاا رخواا ]قولو: 

وذلػػك لػػتبل  عػػود عليػػو رشػػاش البػػوؿ م فيػػدخا يف إللبػػو ؛ َرُخػػواً: بتثليػػ  الػػرا م وىػػو ا١تكػػاف السػػها اللػػُّت 
 يػبو ش   من النجاسئ . ش   من الوسواس م أو  ص

ارتاد لةولو محالا َدِمثاا  أف النةي "  ما رواه أبو داود عن أن موسى األشعري  : والدليا على ذلك
م واٟتػد   يف سػنده جهالػئ م فهػو  (ٔ) " " إ ا أراد أحػدكم أف أةػوؿ فليَػْرتَػْد لةولػو : فقػاؿ – أي سهبًل لينػاً ػ 

 ث الوسوسئ وإلد  صيبو ش   من النجاسئ .ضعيف م لكن معناه صحيح فقف ذلك  ور 

 [وَمْسحو بيده اليسر  إ ا فَػَرغ من بولو من َأْصل  ََكرِه إلى رأسو ثالثاا ونَػْتره ثالثاا ]قولو: 

مػن َ،َلقػػئ الػػد بر إ   –أي مػن دوف األنثيػػُت  - سػتحب لػػو إذا فَػػرَغ مػػن بولػو أف ٯَتْسػػح ذكػػره مػن أصػػلو 
 نًته من جوفو وبلواً أي  دفعو من الباقن .أعبله م  فعا ذلك وبلواً م َو ْ 

ل تلتف  حتى تتيقن، والو "  : وىذا القوؿ تبعد نسبتو إ  اإلماـ أٛتد ػ رٛتو اهلل ػ م وإلد إلاؿ رٛتو اهلل
 " . عنو ف نو من الشيطاف، ف نو أذىا إف شاء اهلل

والتعلػػق باٟتبػػا وتفتػػيش الػػذكر يف التنحػػنح بعػػد البػػوؿ وا١تشػػ  والصػػعود يف الُسػػلَّم  : وإلػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ
وكػػػػذلك نػػػػًت الػػػػذكر بدعػػػػئ علػػػػى م لػػػػي  بواجػػػػب وال مسػػػػتحب عنػػػػد أفمػػػػئ ا١تسػػػػلمُتم بقسػػػػالتو كػػػػا ذلػػػػك بدعػػػػئ

وكذلك سلا البوؿ بدعئ م واٟتد   ا١تػروي يف ذلػك ضػعيف ال أصػا لػو " . وألنػو  ػورث الوسوسػئ م الصحيح
وإذا فػرغ انقفػع بفبعػوم وىػو كمػا م لبػوؿ ٮتػرج بفبعػووا : و ػورث سػل  البػوؿ. وإلػاؿ شػيخ اإلسػبلـ ػ رٛتػو اهلل ػ

 إليا: كالضرع إف تَػرَْكتو إلَػرَّ وإف َ،َلْبَتو دّر. 
ففيػػو م (ٕ) "إ ا بػػاؿ أحػػدكم فَليْنػػػُتر  كػػره ثالثػػاا "  : إلػػاؿ وأمػػا مػػا رواه أٛتػػد وابػػن ماجػػو أف النػػيب 

 : علتاف

 لو صحبئ م فاٟتد   مرسا . ىو  َػْزداد اليماين وال تصح أف راو و عن النيب  : األولى

 . أف فيو َزْمعئ بن صا  م وىو ضعيف م فاٟتد   ال  ثبا عن النيب الثانية: 

                                                 

 (.ٖ( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٕٖٙ( وابن ماجو رإلم )ٖٜ٘ٓٔ( مسند أٛتد رإلم ) ٕ)
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 .  (ٔ" )باؿ مث نضح على ذكره  وعند األربعئ بقسناد صحيح " أف النيب 

 " و ستحب أف  نضح على فرجو وسراو لو ليز ا الوسواس عنو " م وىو ا١تذىب .  : إلاؿ ا١توفق

 [وتحولو من موضعو ليستنجي في غيره إف خاؼ تلوثاا ]قولو: 

لػتبل تصػيبو ؛  ستحب لو أف  تحوؿ من موضعو الذي إلضػى فيػو ،اجتػو إ  مكػاف  ػَته  سػتنج  فيػو  
ل أَػػةولن أحػدكم فػي ُمْسػَتحمو ػ أب ُمغتسػلو ػ "  : إلػاؿ النجاسػئ . وإلػد روى أىػا السػنن األربعػئ أف النػيب 

 .(ٕ) " ف ف عامة الوسواس من  لك"  :  ئويف روام " ثم أغتسل فيو

 . أف  يلف  رأسو م وى  سنئ َبْكر ئ أي عن أن بكر الصد ق  -وىو ا١تذىب  -و ستحب 

وإ ا دخػػل الخػػالء غطػػى ، أنػػو كػػاف إ ا جػػامع أىلػػو غطػػى رأسػػو"  : فقػػد روى البيهقػػ  عػػن النػػيب 
وىػػو صػػحيح عنػػو" .وإلػػد م وروي عػػن أن بكػػر" : م واسػػتنكره البيهقػػ  م وىػػو كمػػا إلػػاؿ م لكػػن إلػػاؿ( ٖ) " رأسػػو

 نص على استحباب ذلك ا١توفق والنووي رٛتهما اهلل. 

 [وُأكره دخولو بشيء فيو ِ ْكر اهلل تعالى إل لحاجة] : قولو

كعبػػػػداهلل م فيػػػػو ذكػػػػر اٝتػػػػو جػػػػا وعػػػػبل : أيم  كػػػػره أف  ػػػػدخا إ  بيػػػػا ا٠تػػػػبل  بشػػػػ   فيػػػػو ذكػػػػر اهلل
 َت ذلك.من ورؽ أو خامج أو  م وعبدالرٛتن

وأو  مػػن ذلػػك أف  ػػدخا بشػػ   فيػػو ذكػػر اهلل تعػػا  م ألف اٟتاجػػئ تػػزوؿ ُّػػا الكراىيػػئ : " إال ٟتاجػػئ "
واهلل أكػػ  ( أو  ػػدخا م واٟتمػػد هلل م وال إلػػو إال اهللم ا١تقصػػود م كػػلف  ػػدخا بػػلوراؽ فيهػػا أذكػػار ) كسػػبحاف اهلل

 بش   من كتب العلم . 

" ال شػك يف ٖترٯتػو ػ أي  : ا إلػاؿ صػا،ب اإلنصػاؼ مػن اٟتنابلػئو٭تـر دخولو إ  ا٠تبل  ٔتصػحف م بػ
 الدخوؿ با١تصحف إ  ا٠تبل  ػ وال  توإلف فيو عاإلا " . 

وإلد إلّيده اٟتنابلئ كما يف اإلإلناع "بيلَت ،اجػئ "م فػقذا كػاف معػو مصػحف وٮتشػى عليػو السػرإلئ م فيجػوز 
 .  لو أف  دخا بو إ  بيا ا٠تبل  م وإف كاف  قدر على شرا  آخر

                                                 

 (.ٔٙٗ( وابن ماجو رإلم )ٓ٘( والًتمذي رإلم )ٖٗٔ( والنساف  رإلم )ٙٙٔ(  أبو داود رإلم ) ٔ)
 (.ٖٗٓ( وابن ماجو برإلم )ٖٙ( والنساف  رإلم )ٕٔ( والًتمذي رإلم )ٕٚ( أبو داود رإلم ) ٕ)
 (.ٓٙٗ(  السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٖ)
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 وإبعاداً لو عن مواضع القاذورات .م إكراماً للقرآف؛ وفيو نظر م فاألظهر أنو ال ٬توز ذلك مفلقاً 

 وا١تذىب ٖتـر القرا ة وىو على ،اجتو.

و دؿ على كراىئ الدخوؿ  بش   فيو ذكر اهلل ا١تقصود كقوؿ " ال إلو إال اهلل " ما سيليت من النه  عن 
و ػػػدؿ علػػػى أف ا١تكتػػػوب أو  بالكراىيػػػئ مػػػن م م وا١تكتػػػوب أو  مػػػن ا١تنفػػػوؽ ذكػػػر اهلل بلسػػػانو يف بيػػػا ا٠تػػػبل 

 أف الشارع هنى احملدث ،دواً أصيلر أف ٯت  ا١تصحف وي  نهو عن تبلوتو بلسانو  . م ا١تنفوؽ

وكبلـ ا١تؤلف  دخا فيو ذكر اسم اهلل عز وجا  َت ا١تقصود م كلف  دخا بورإلئ فيها اسػم " عبػد اهلل " 
فا١تػذىب كراىيػئ ذلػك م م كالبفاإلئ الشخصيئ اليت فيها اسم ُمَعبَّد هلل م فذكر اهلل فيها  ػَت مقصػودو٨تو ذلك م  

واستدلوا ٔتا رواه أىا السنن األربعػئ مػن ،ػد   ٫تػاـ عػن ابػن جػر ج عػن الزىػري عػن أنػ  بػن مالػك رضػ  اهلل 
ي وابػػن دإليػػق م ولكػػن أعلػػو م وصػػححو ا١تنػػذر  (ٔ) " كػػاف إ ا دخػػل الخػػالء وضػػع َخاتمػػو ": عنػػو أف النػػيب 

 إلفٍت م وضعفو ابن القيم وىو الصواب . النساف  وأبو داود والدار

 . (ٕ) " ، محمد رسوؿ اهللأف نقش خاتمو" : د   أن  بن مالك رض  اهلل عنوويف ا١تتفق عليو من ،
عن أن  بن  وإلد رواه الثقات عن ز اد بن سعد عن الزىريم وإلد تفرد بو ٫تاـ م ويف ،فظو ش   من الضعف

لذلك أعلو أبو داود والنساف  والدارإلفٍت و َتىم م  (ٖ)" اٗتذ خا٘تاً من َورِؽ مث ألقاه "  : مالك أف النيب 
اٗتذ خا٘تا من  واحملفوظ أف النيب ؛ وصححو الًتمذي واستيلربو م فلعلو استيلربو ٢تذه العلئ م فاٟتد   معلوؿ

 َورِؽ مث ألقاه .

كػاف لػو   أف النةػي مػا وبػا يف الصػحيحُت "  : ودليلػو؛   كػره م وىػو الػراجحأنػو ال : وعن اإلماـ أٛتد
 .  (ٗ) " محمد رسوؿ اهلل : خاتم نقشو

  . ًً  وي   صح أنو كاف  ضعو إذا دخا ا٠تبل  م ولو كاف وابتاً لنقا نقبلً بينًا

َُعبَّدة هلل . ومثا ذلك الدراىم اليت فيها ذكر اسم من أٝتا  البشرم فعلى ذلك ال كراىيئ يف ذلك
 ا١ت

                                                 

 ( ٖٖٓ( وابن ماجو رإلم )ٙٗٚٔ( والًتمذي رإلم )ٜٔ( أبو داود رإلم ) ٔ)
 (.ٖٕٔ٘والنساف  رإلم )

 (.ٕٜٕٓ( ومسلم رإلم )ٜٖ٘٘( البخاري رإلم ) ٕ)
 (.ٖٜٕٓ( ومسلم رإلم )ٖٓ٘٘إلم )( البخاري ر  ٖ)
 (.ٕٜٕٓ( ومسلم رإلم )ٜٖ٘٘( البخاري رإلم ) ٗ)
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 الكراىيئ م وعدمهػا .  : ففيو عن اإلماـ أٛتد روا تافم أما إذا كاف يف الدراىم إلوؿ: )ال إلو إال اهلل(

 ١تشقئ التحرز من ذلك . م ال  كره : وا١تذىب

 " و توجو يف ِ،ْرز مثلها " م وإلاؿ صا،ب النظم وىو أو  وىو ا١تذىب .  : إلاؿ يف الفروع

والػراجح م وإلػد اختلػف فيػو السػلفم ى القوؿ ّتواز اٟتِْرز الذي كتػب فيػو القػرآف والػذكروىذا عل : إللا
 ا١تنع من ذلك سداً للذر عئ .

كػػلف  كػوف خػػارج منزلػػو وال  ػلمن علػػى الػػدراىم م وعلػى القػػوؿ بالكراىيػئ فػػقف ا،تػػاج إ  ذلػك ي  كػػره 
 ألف اٟتاجئ تزوؿ ُّا الكراىيئ .م فيدخا ُّا بيا ا٠تبل 

ه من األرض]قولو:   [ورفع ثوبو قةل دنوِّ

  كره أف  رفع ووبو إلبا دنوه من األرض اتفاإلاً . 

كػػاف إذا أراد اٟتاجػػئ ي  رفػػع ووبػػو   ،ػػد   ابػػن عمػػر رضػػ  اهلل عنػػو " أف النػػيب  : والػػدليا علػػى ذلػػك
الرجػا رواه أبو داود والًتمذي من ،د   األعمش عن رجػا عػن ابػن عمػر م وىػذا  (ٔ) ،ىت  دنو من األرض "

 م فعلى ذلك اٟتد   صحيح .(ٕ)مبهم م ويف البيهق  أنو القاسم بن ٤تمد

    احفػػػظ عورتػػػك إل مػػػن زوجػػػك ومػػػا ملكػػػ "  : فػػػقف كػػػاف ىنػػػاؾ مػػػن  نظػػػر إليػػػو َ،ػػػرـُ م لقولػػػو 
  اهلل أحػػػق أف أسػػػتحيا "  :  ػػػا رسػػوؿ اهلل أرأ ػػػا الرجػػا  كػػػوف يف ا٠تػػػبل  ؟ فقػػاؿ النػػػيب   : م فقيػػػا"أمينػػك 
 .   (ٖ) "منو 

إأاكم والتػاَعرِّب ف ف معكم من  ل أفػارقكم إل عنػد الغػائط وحػين "  : إلػاؿ ويف الًتمذي أف النيب 
ألف فيػػو ليػػ  بػػن أن ُسػػليم وىػػو م فاٟتػػد   ضػػعيفم (ٗ) "فاسػػتحيوىم وأكرمػػوىم ، أفضػػي الرجػػل إلػػى أىلػػو

 ضعيف .

 : حكم الةوؿ قائماا  : مسألة

                                                 
 (.ٗٔ( والًتمذي رإلم )ٗٔ( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.٘ٙٗ(السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٕ)
 ( سبق ٗتر٬تئ.ٖ)
 (.ٕٓٓٛ(  الًتمذي رإلم )ٗ)
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 . (ٔ) " أتى ُسةاطة ػ أب زبالة ػ قـو فةاَؿ قائماا  ف النةي أ" وبا يف الصحيحُت عن ،ذ فئ   

كػاف مػن "  : وىذا ىو شلف العرب م إلاؿ أٛتد بن عبػد الػرٛتن كمػا يف سػنن ابػن ماجػو وسػنن البيهقػ 
 .  (ٕ)" شأف العرب الةوؿ قائماا 

عداا ، فقػاؿ باؿ قا  أف النةي ووبا يف سنن النساف  وابن ماجو من ،د   عبد الرٛتن بن َ،َسنئ " 
م م ولي  ىذا على سػبيا السػخر ئ إ٪تػا أرادوا اإلخبػار بػذلك (ٖ) " انظروا أةوؿ كما تةوؿ النساء : بعض القـو

 واهلل أعلم . 

إ٪تػػػا بػػػاؿ إلافمػػػاً ٞتػػػرٍح كػػػاف يف  إف النػػػيب  : إلػػػاؿ بعػػػ  العلمػػػا م وىػػػذه األ،اد ػػػ  تػػػدؿ علػػػى اٞتػػػواز
 (ٗ) "بػػاؿ قائمػػاا لجػػرٍح كػػاف فػػي َمْأبضػػو"   ٟتػػاكم أف النػػيب أي يف بػػاقن ركبتػػو م وإلػػد روى ذلػػك ام َمْلِبضػػو

 وإسناده ضعيف . 

مػػػن وأمػػا ماجػػػا  عػػن عافشػػػئ رضػػ  اهلل عنهػػػا يف الًتمػػذي والنسػػػاف  وابػػػن ماجػػو واٟتػػػاكم أهنػػا إلالػػػا: " 
 .(٘) " كاف أةوؿ قائما فال تصدقوه ، ما كاف أةوؿ إل قاعداا   حدثكم أف رسوؿ اهلل

 وا ٔتا َعلما ورأت م وأخ  ،ذ فئ رض  اهلل عنو ٔتا رَأى وعلم .فاٞتواب: أهنا ،د

ومن ،د   عافشئ رض  اهلل عنها  ؤخذ أف األ لب يف ،الو عليو الصبلة والسبلـ أنو كاف  بوؿ 
 . إلاعداً م لذا استنكرت ذلك أـ ا١تؤمنُت عافشئ رض  اهلل عنها م وكانا من أعلم الناس ْتالو 

 . (ٙ) " أا عمر ل تةل قائماا " : إلاؿ لعمر مذي وابن ماجو أف النيب إلد روى الًت  : فقف إليا

 .(ٚ) " نهى أف أةوؿ الرجل قائماا  أف النةي وروى ابن ماجو من ،د   جابر رض  اهلل عنو " 

                                                 

 (.ٖٕٚ( ومسلم رإلم )ٕٕٗ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٕٜٗالك ى للبيهق  رإلم )( والسنن ٜٖٓ( ابن ماجو رإلم )ٕ)
 (.ٜٖٓ( وابن ماجو رإلم )ٖٓ( النساف  رإلم ) ٖ)
 (.٘ٗٙ(  ا١تستدرؾ رإلم ) ٗ)
 (.ٓٙٙ( وا١تستدرؾ رإلم )ٖٚٓ( وابن ماجو رإلم )ٜٕ( والنساف  رإلم )ٕٔ( الًتمذي رإلم ) ٘)
 (.ٕٔ( والًتمذي رإلم )ٖٛٓ( ابن ماجو رإلم )ٙ)
 (. ٜٖٓ(  ابن ماجو رإلم )ٚ)
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" ي  ثبػا عػن النػيب  : م وإلػد إلػاؿ ابػن القػيم ىذاف ،د ثاف ضعيفاف ال  ثبتػاف عػن النػيب  : فاٞتواب
 وأنػو ال  كػره أف  بػوؿ إلافمػاًم إال إذا خػاؼ تلووػاً أو م النه  عن ذلك . وىذا ىػو ا١تػذىب ،د   " أي يف

 خاؼ ناظراً فقنو  كره لذلك .

فقف األصا يف األشيا  اإلبا،ئ م فاألصا يف العػادات م كما أنو ُ ستدؿ على جواز البوؿ إلافماً باألصا
 ما ي  لت دليا على التحرًن أو الكراىيئ .م اإلبا،ئ

 [وكالمو فيو]ولو: ق

١تػػا وبػػا يف صػػحيح مسػػلم مػػن م فػػقف كػػاف الكػػبلـ ذكػػراً هلل فقنػػو مكػػروهم أي  كػػره أف  ػػتكلم يف ا٠تػػبل 
م وعنػد ابػن  (ٔ) " وىػو أةػوؿ فلػم أػرّد عليػو أف رجالا سلم علػى النةػي ،د   ابن عمر رض  اهلل عنهما: " 

 .(ٕ) " فتيمم ثم رّد عليوماجو بقسناد ضعيف: " 

ُفػذ وإلد وب   " أنػو أتػى النػيب   ا يف سػنن أن داود و ػَته بقسػناد صػحيح مػن ،ػد   ا١تُهػاجر بػن إلُػنػْ
  " :إنػي كرىػ  أف أ كػر اهلل علػى وىو  بػوؿ م فسػّلم عليػو م فلػم  ػرّد عليػو ،ػىت توضػل مث اعتػذر إليػو وإلػاؿ

 . (ٖ) "غير طهر 

مػن ذكػر اهلل م فػقف اهلل ىػو السػبلـ فهذه األ،اد   تػدؿ علػى كراىيػئ ذكػر اهلل يف بيػا ا٠تػبل  والسػبلـ 
 ومنو السبلـ .

 فقف َعَف  أو ٝتَِع األذاف وىو يف بيا ا٠تبل  فما ىو ا١تشروع يف ،قو ؟

 و٫تا روا تاف عن اإلماـ أٛتد .م يف ذلك إلوالف ألىا العلم : اٞتواب

 ب .ألف ماال  ُدرؾ كلو ال  ًتؾ كلو وىو ا١تذى؛ أنو  ذكر اهلل يف إللبو : القوؿ األوؿ

فيػػذكر اهلل بلسػػانو وال  َػْرفػػع صػػػوتو م كقرا تػػو يف الصػػػبلةم أنػػو  ػػػذكر اهلل ٥ُتافتػػئ أي سػػراً  : القػػوؿ الثػػاني
 بالذكرم وىذا ىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ . 

 واألوؿ أظهرم لظاىر اٟتد   فقنو  شما النه  عن ذكر اهلل جهراً وسراً .

                                                 
 (. ٖٓٚم )( مسلم رإل ٔ)
 (.ٖٔ٘( ابن ماجو ) ٕ)
 (.ٖٛ( والنساف  رإلم )ٚٔ(  أبو داود رإلم ) ٖ)
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إذا خرج من إلضا  اٟتاجئ م وعلى ذلك ٬تيب بقلبو أواًل مث وا١تذىب أف ا١تتخل   قض  إجابئ األذاف 
٭تمػػػد العػػػاقُ  و ػػػرد  :  قضػػػ  اآلذاف بعػػػد خروجػػػو م ىػػػذا ىػػػو ا١تػػػذىب م و قػػػوى أ ضػػػاً أف  قػػػاؿ إنػػػو كػػػذلك

 السبلـ بعد خروجو من إلضا  اٟتاجئ .

فسػلم عليػو فلػم و دؿ عليو ،د   أن داود ا١تتقدـ فقنو أتى النيب ػ صػلى اهلل عليػو وسػلم ػ وىػو  بػوؿ 
 وظاىره أف النيب صلى اهلل عليو وسلم رد عليو السبلـ بعد أف توضل .م  رد عليو ،ىت توضل مث اعتذر إليو

 يف النه  عنو . أما الكبلـ ا١تباح بيلَت ذكر اهلل عز وجا فبل  ثبا ،د   عن النيب  

كثػَت عػن ىػبلؿ بػن عيػاض   وأما ما رواه أٛتد وأبو داود مػن ،ػد   عكرمػئ بػن عمػار عػن ٭تػِت بػن أن 
ل أخػػػرج الػػػرجالف َأْضػػػرباف الغػػػائط  "  : إلػػػاؿ ،ػػػدوٍت أبػػػو سػػػعيد ا٠تػػػدري رضػػػ  اهلل عنػػػو أف النػػػيب  : إلػػػاؿ

.  فاٟتػد   رواه عكرمػئ بػن عمػار عػن ٭تػِت (ٔ) كاشفين عن عورتهما أتحدثاف فػ ف اهلل أمقػ  علػى  لػك "
وىو الراجح كما إلاؿ ذلك أبو ،امج  -بن أن كثَت مرسبلً بن أن كثَت موصواًل م ورواه األوزاع  و َته عن ٭تِت 

م وروا ئ عكرمئ بن عمار عن ٭تػِت بػن أن كثػَت فيهػا ضػعف م كمػا إلػاؿ اإلمػاـ أٛتػد وابػن ا١تػد ٍت والبخػاريم  -
 فروا ئ األوزاع  باإلرساؿ أصح م وعلى ذلك اٟتد   مرسا ضعيف . 

و ٤تػػـر م فاٟتػػد   ال  ػػدؿ علػػى كراىيػػئ اٟتػػد   وفيػػو ذكػػر كشػػف العػػورة مػػع وجػػود مػػن  نظػػر إليهػػا وىػػ
 لكن الكبلـ يف بيا ا٠تبل  ببل ،اجئ  نايف كماؿ ا١ترو ة . م منفرداً 

وإلػػد نػػص اإلمػػاـ أٛتػػد علػػى أنػػو  كػػره الكػػبلـ يف ا٠تػػبل  وىػػو ا١تػػذىب م فػػقف كػػاف ٟتاجػػئ ي  كػػره كػػلف 
فػػبل  كػػره م كمػػا إلػػاؿ الشػػيخ ٤تمػػد ابػػن  ، وأمػػا الكػػالـ حػػاؿ السػػتنجاء رشػػد أ،ػػداً أو  فلػػب مػػاً  و٨تػػو ذلػػك 

 إبراىيم والشيخ عبد الرٛتن بن سعدي .  

 [وبولو في شق ونحوه]قولو: 

 الشق ىو الفتحئ يف األرض .  

 كسربم وىو ما تلوي إليو دواب األرض وىو ا١تستفيا م وكذا فم بالوعئ .   [: و٨توه] : وإلولو

  : فخر ميتاً فسمعوا إلافبلً  قوؿوروي أف سعد بن عبادة رض  اهلل عنو باؿ يف جحر 

 ٨تن إلتلنا سيد الػخزرج سعد بن عبادة
                                                 

 ( .٘ٔ( وأبو داود رإلم )ٖٓٔٔٔ( مسند أٛتد رإلم ) ٔ)
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 . (ٔ)أي اٞتن رمينػػػاه بسهمػػػػػػػػُت فلم ٩تفئ فؤاده

والدليا على كراىيئ البوؿ يف اٞتحر و٨توه  ما رواه أٛتد وأبو داود والنساف  بقسناد صحيح ػ كما إلاؿ 
: " هنى أف  بوؿ الرجا َسْرِج  رض  اهلل عنو أف النيّب  من ،د   إلتادة عن عبد اهلل بن -ذلك النووي 

 فقيا لقتادة: ما  كره من البوؿ يف اٞتحر ؟ فقاؿ: إهنا مساكن اٞتن " .م (ٕ) يف اُٞتْحر "

 وإلد ذكر ،رب عن أٛتد أف إلتادة ي  سمع من عبد اهلل بن سرج  .

من علم ،جئ على من ي  علم م وإلد وإلاؿ عل  بن ا١تد ٍت بسماع إلتادة عن عبد اهلل بن سرج  م و   
  صححو ابن خزٯتئ وابن السكن م فاٟتد   صحيح .

 ،كى ذلك النووي.  -وإلد اتفق العلما  على كراىيئ البوؿ يف اٞتحر 

أنػػػو  كػػػره بولػػػو يف إنػػػا  بػػػبل ،اجػػػئم والصػػػواب أنػػػو ال  كػػػرهم وكػػػذا  كػػػره يف نػػػار ورمػػػاد يف  : وا١تػػػذىب
 ا١تذىب.

 [يمينوَوَمس  فرجو ب]قولو: 

: إلاؿ م  الفرج باليمُت مكروه باتفاؽ العلما  م و دؿ على ذلك ما وبا يف الصحيحُت أف النيب  
م (ٖ) "ل أمساػػنا أحػػدكم  كػػره بيمينػػو وىػػو أةػػوؿ ، ول أتمساػػح مػػن الَخػػالء بيمينػػو ول أتػػنفاس فػػي اإلنػػاء" 

 ". ل أمسان أحدكم  كره بيمينو وىو أةوؿوالشاىد إلولو: " 

وكػذا م -كمػا يف  ا١تنتهػى   -ؤلف أقلق كراىيئ م  الفرج باليمُت ،ػاؿ البػوؿ و ػَته م وىػو ا١تػذىب وا١ت
 م  فرج زوجتو.

وىو ظاىر اٟتد   م أي اختصاص النه  ْتالػئ م واألظهر أنو  كره م  الفرج باليمُت ،اؿ البوؿ فق 
 ١تقنع ي  ذكر ىذا القيد لوضو،و . و،كى عن ابن ا١تنجا أف صا،ب ام البوؿ م كما إلاؿ ابن مفلح يف ا١تبدع

وعلػػى ذلػػك فيكػػوف ا١تنػػع عػػن مػػ  الفػػرج بػػاليمُت وىػػو  بػػوؿ م خشػػيئ أف  صػػيب  ػػده اليمػػُت شػػيتاً مػػن 
 َرشاش البوؿ م فيكوف ذلك إكراماً لليمُت .

                                                 

 (.ٖٓٔ٘( واٟتاكم يف مستدركو رإلم )ٛٚٚٙ( مصنف عبد الرزاؽ رإلم )ٔ)
 (.ٖٓٓ( وابن ماجو رإلم )ٚرإلم )( والًتمذي ٜٕٗٚٓ( ومسند أٛتد رإلم )ٖٗ( والنساف  رإلم )ٜٕ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٕٚٙ( ومسلم رإلم )ٖ٘ٔ( البخاري رإلم ) ٖ)
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 ويف  َت ،اؿ البوؿ ال  كره ألنو َبْضعئ منو . 

 فكا ذلك مكروه . ىذا عاـ م فيدخا فيو القبا والدبر م [وم  فرجو]إلولو: 

 [واستنجاؤه واستجماره بها]قولو: 

"  : أي باليمُت . فيكره لو أف  ستنج  أو  ستجمر بيمينو اتفاإلاً م و دؿ عليو ،د   أن إلتادة ا١تتقدـ
 والعلئ ى  إكراـ اليمُت . (ٔ) وال  تمسح من ا٠تبل  بيمينو"

 [واستقةاؿ النايرأن]قولو: 

١تػػا فيهمػػا مػػن نػػور اهلل  : إلػػالوام باؿ الشػػم  والقمػػر عنػػد إلضػػا  اٟتاجػػئفيكػػره اسػػتقم أي الشػػم  والقمػػر
 الذي  ستض   بو ا٠تلق .

 والزمو أف  ُنهى عن استقباؿ النجـو م وىذه علئ ضعيفئ .

ولكػن شػرقوا ، ل تسػتقةلوا القةلػة ول تسػتدبروىا بغػائط أو بػوؿ"  : ألىػا ا١تد نػئ وإلد إلاؿ النػيب 
 .  وب أ ُّذا اللف  من ،د   أن متفق عليو  (ٕ) " أو غربوا

 وإذا شرإلوا أو  ربوا فقد استقبلوا أ،د النَت ن إلفعاً .

 " . ليس لهذه المسألة أصلإلاؿ ابن القيم: " 

كمػػػا إلػػػاؿ م باقػػػا ال أصػػػا لػػػوفهػػػو ( ٖ) " نهػػػى عػػػن  لػػػك أف النةػػػيأمػػػا مػػػا رواه اٟتكػػػيم الًتمػػػذي " 
 .النووي

 [رىا في غير بنيافوأحـر استقةاؿ القةلة واستدبا] : قولو

وال ٭تػػـر يف بنيػػاف كُحػػش  م ٭تػػـر علػػى ا١تسػػلم أف  سػػتقبا القبلػػئ أو  سػػتدبرىا بيلػػاف  أو بػػوؿ يف فضػػا   
 و٨توه م ىذا ىو مذىب ٚتهور الفقها  .

                                                 

 ( سبق ٗتر٬تو.ٔ)
 (.ٕٗٙ( ومسلم رإلم )ٖٙٛ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٖ/  ٔ(ا١تنهيات للحكيم الًتمذي رإلم )ٖ)
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وا١تذىب أنو  كف  أف  كوف بينو وبُت القبلئ كمؤخرة الرَّْ،ا من ،جر أو شجر أو دابئ أو ٨تو ذلػك م 
 و م فقذا استدبر القبلئ وأرخى قرؼ ووبو خلفو فبل ،رج .و كف  إرخا  ذ ل

وا١تذىب أنو ال ُعت  الُقْرب مػن اٟتافػا م فػقذا إلضػى ،اجتػو يف بنػا  فػبل  شػًتط إلربػو مػن اٞتػدارم وإلػاؿ  
 " توجو وجو كسًتة صبلة " أي  ُعت  إلُػْربو منها . : صا،ب الفروع

عنػد اليلػاف  والبػوؿ ْتػد   أن أ ػوب األنصػاري أف النػيب واستدلوا على ٖترًن استقباؿ القبلئ واستدبارىا 
 إ ا أتيتم الغائط فال تستقةلوا القةلة ول َتْستدبروىا، ولكن شرقوا أو غربوا"  : إلاؿ " (ٔ). 

أف نستقةل القةلة  نهانا النةي "  : ؤتا وبا يف صحيح مسلم عن سلماف الفارس  رض  اهلل عنو إلاؿ
 . ٖه من ،د   أن ىر رة رض  اهلل عنو يف صحيح مسلمو٨تو  (ٕ) " بغائط أو بوؿ

 فهذه األ،اد   تدؿ على ٖترًن استقباؿ القبلئ أو استدبارىا بيلاف  أو بوؿ .

 فدليلو ما وبا يف الصحيحُت  : وأما استثنا  البنياف
الشاـ  على ،اجتو ُمستقباَ  " َرإِليُا على بيا ،فصئ فرأ ا النيب  : ن ابن عمر رض  اهلل عنهما إلاؿع

 .(ٗ) ُمستدبَر الكعبئ "

 -م وروى اٟتكػيم الًتمػذي  (٘)"٤َتْجوباً عليو بِلَػنِب "  : وإلد كاف يف بنياف م كما يف روا ئ ابن خزٯتئ إلاؿ
أنػػو  ستػػػًت عنػػد  م وىػػذا ىػػو ا١تعهػػود عػػن النػػيب  (ٙ)" أنػػو كػػاف فػػي كنيػػف: " -وإلػػاؿ اٟتػػاف  إسػػناده صػػحيح 

 ى أنو كاف  يف بنياف .إلضا  اٟتاجئ كما تقدـ م فدؿ عل
ووبػػػػا عنػػػػد ا٠تمسػػػػئ إال النسػػػػاف  بقسػػػػناد جيػػػػد م مػػػػن ،ػػػػد   ٤تمػػػػد بػػػػن إسػػػػحاؽ وىػػػػو مػػػػدل  لكنػػػػو َصػػػػرَّح  

أف نسػتقةل القةلػة  نهانػا النةػي "  : بالتحد   يف بع  روا ات ىذا اٟتد   م عػن جػابر رضػ  اهلل عنػو إلػاؿ
م واٟتػد    (ٚ) "و قةػل موتػو بعػاـ أػػةوؿ مسػتقةَل القةلػة ثم رأأت، أو نستدبرىا ِبُفروجنا إ ا نحن َأْىرقنا الماء

 إسناده جيد م وإلد ،سنو الًتمذي م وصححو البخاري وابن خزٯتئ واٟتاكم وابن السكن .
                                                 

 (.ٕٗٙ( ومسلم رإلم )ٖٙٛ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.  ٕٕٙ( مسلم رإلم )ٕ)
 (.ٕ٘ٙ( مسلم رإلم )ٖ)
 (.ٕٙٙ( ومسلم رإلم )ٛٗٔرإلم ) البخاري (ٗ)
 (.ٜٗ٘ٙ( وأخرجو الفحاوي يف مشكا اآلوار برإلم)ٕٚٗ/ٔ( وعزاه اٟتاف  يف الفتح البن خزٯتئ )ٜ٘(انظر ابن خزٯتئ )٘)
 (.ٖ/  ٔ( ا١تنهيات للحكيم الًتمذي رإلم )ٙ)
 . (ٕٖ٘( وابن ماجو رإلم )ٜ( والًتمذي رإلم )ٖٔ( وأبو داود رإلم )ٕٚٛٗٔ( مسند أٛتد رإلم )ٚ)
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" رأ ػا ابػػن عمػػر رضػػ  اهلل عنهمػػا أنػػاخ را،لتػػو مسػػتقبا  : وعػن مػػرواف بػػن األصػػفر رٛتػػو اهلل تعػػا  إلػػاؿ
بلػػػى إ٪تػػػا هُنػػػ  عػػػن ذلػػػك يف   : فقػػػاؿم رٛتن ألػػػي  إلػػػد هُنِػػػَ  عػػػن ذلػػػك ؟عبػػػدال  ػػػا أبػػػا : فقلػػػام القبلػػػئ مث جلػػػ 

 رواه أبو داود . (ٔ) فقذا كاف بينك وبُت القبلئ ش    سًتؾ فبل بلس "م الفضا 

فهذه أدلئ اٞتمهور على جواز استقباؿ القبلئ واستدبارىا ،اؿ إلضا  اٟتاجئ يف البنيػاف م وىػو اختيػار   
  اإلماـ البخاري يف صحيحو .

 أنو جافز مفلقاً يف البنياف و َت البنياف .  : م وىو روا ئ عن اإلماـ أٛتد م وإلوؿ داود والقوؿ الثاني

 وأنو ناسخ أل،اد   ا١تنع .م ،د   ابن عمر رض  اهلل عنهما : ودليا ذلك

 ألف القوؿ بالنسخ ال ُ صار إليو مع إمكاف اٞتمع .؛ وىذا القوؿ ضعيف

أنػو ٬تػوز اسػتدبار الكعبػئ دوف ،  ئ عن اإلماـ أٛتد وذىب إليو بع  الفقها وىو روا : والقوؿ الثالث 
 إلضى ،اجتو مستقبا الشاـ مستدبر الكعبئ . أف النيب  : وفيوم استقبا٢تا ٟتد   ابن عمر ا١تتقدـ

وذىػػب إليػػو أبػػو ،نيفػػئ وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد  وإلػػوؿ أن بكػػر عبػػد العز ػػز مػػن  : والقػػوؿ الرابػػع
وىػػو اختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـ وتلميػػذه ابػػن القػػيم وابػػن العػػرن وأن وػػور م أنػػو ٭تػػـر مفلقػػاً يف البنيػػاف و ػػَته اٟتنابلػػئ

 و٤تمد بن إبراىيم وٚتاعئ من احملققُت .

م فهػػ  بعمومػػات األ،اد ػػ  الػػيت تقػػدـ ذكرىػػا كحػػد   أن أ ػػوب وأن ىر ػػرة وسػػلماف  : واسػػتدلوا
 أ،اد   عامئ يف البنياف و َته.

فقػػػدمنا الشػػػاـ فوجػػػدنا َمػػػراحيض قػػػد بُنيػػػ  ِقةَػػػَل الكعةػػػة إلػػػاؿ: "  إلػػػوؿ أن أ ػػػوب األنصػػػاري  وىػػػذا ىػػػو
 .(ٕ) " فنَنْحرؼ ونستغفر اهلل

وإلػػوؿ ابػػن عمػػر ٥تػػالف لقػػوؿ أن أ ػػوب م وإذا اختلفػػا أإلػػواؿ الصػػحابئ ي  كػػن بعضػػها ،جػػئ علػػى   
 بع  .

٪تا ىػو ،كا ػئ ،ػاؿ فقػ  م فيحتمػا فيػو وإم وأجابوا عن ،د   ابن عمر وجابر بلف الفعا ال عمـو لو
وأإلوالػوم  وأنو ٬تب اٞتمػع بػُت أفعػاؿ النػيب م وإف كاف األصا عدـ ا٠تصوصيئ والنسيافم ا٠تصوصيئ والنسياف

                                                 
 (.ٔٔ( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٕٗٙ( ومسلم رإلم )ٜٖٗ( البخاري رإلم )ٕ)
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فلػم م  سػتًت عنػد إلضػا  ،اجتػو وكػاف النػيب م  تكػرر عػادًة يف كػا  ػـو وأما يف ىذه ا١تسللئ فقف فعا النيب 
 نسػى كمػا  نسػى النػاس م فيعمػا باأل،اد ػ  العامػئ  ما فيػو النسػياف م والنػيب فيحتم  كن ىذا الفعا ظاىراً 

 على عمومها .

أف ىذا النه  إ٪تا ىو إلكراـ القبلئ وى  إلبلئ يف البنيػاف و ػَته م ومػن  قضػ  ،اجتػو  : و دؿ على ذلك
م فػػبل فػػرؽ بػػُت البنيػػاف  فػػقف بينػػو وبػػُت القبلػػئ جبػػاال وأشػػجارا ومسػػاكن و َتىػػا ٖتػػوؿ بينػػو وبػػُت القبلػػئم يف فضػػا 

 و َته يف ىذا . 

 : إلػاؿ كما روى ذلك أبو داود وابن خزٯتئ وصححو م واٟتػد   صػحيح أف النػيب   وإلد إلاؿ النيب 
 فا١تقصود ىو إكراـ القبلئ .م (ٔ) " من تَػَفل تجاه القةلة جاء أـو القيامة تَػْفلو بين عينيو" 

 فهذا القوؿ ىو القوؿ الراجح .   

 أنو  كف  اال٨تراؼ اليسَت . : عند اٟتنابلئوا١تشهور 

أنو ال  كف  اإل٨تراؼ اليسَت م لقوؿ  : وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ وظاىر كبلـ اَّدوالراجح 
 م وألف اال٨تراؼ اليسَت عن القبلئ ال  ضر يف الصبلة . (ٕ) "ولكن شرقوا أو غربوا "  : النيب 

 الستنجا  أو االستجمار ؟وىا  كره استقباؿ القبلئ ،اؿ ا

 أنو  كره . : ا١تشهور يف مذىب اٟتنابلئ

 ال  كره كما يف اإلنصاؼ. : وإليا

ألنػو ال  سػلم  البػاً مػن خػػروج إكرامػاً للقبلػئ م و ؛ " م وفيػو إلػوة وأتوجػو التحػرأم"  : وإلػاؿ يف اإلنصػاؼ
ـ الفقهػػػا  أف ذلػػػك ٮتػػػتص وظػػػاىر كػػػبلم م واسػػػتدبار القبلػػػئ كػػػذلك  نهػػػى عنػػػو يف االسػػػتنجا  واإلسػػػتجمارشػػػ  

 باالستقباؿ دوف االستدبار وفيو نظر .

  :  مسألة

 ما،كم استقباؿ بيا ا١تقدس واستدباره يف البوؿ أو اليلاف  ؟ 

                                                 
 (.ٕٜ٘( وابن خزٯتئ رإلم )ٕٖٗٛ( أبو داود رإلم ) ٔ)
 (.ٕٖٙ( ومسلم رإلم )ٜٖٗ( البخاري رإلم )ٕ)
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 وىو ا١تذىب .م ال  كره

فػػػقف م (ٔ) "نهػػػى أف نسػػػتقةل القةلتػػػين بغػػػائط أو بػػػوؿ  أف النةػػػي وأمػػػا مػػػا روى أٛتػػػد وأبػػػو داود " 
  كره .  : فبل  صح. وإلاؿ الشافعيئ اٟتد   يف سنده جهالئ م

 واٟتد   الوارد يف ىذا الباب ضعيف كما تقدـ .م عدـ الكراىيئ والراجح

 [ولُْةثُو فوؽ حاجتو]قولو: 

 : أي ال ٭تػػا لػػو أف  لبػػ  فػػوؽ ،اجتػػو م ١تػػا تقػػدـ مػػن النهػػ  عػػن كشػػف العػػورة إال ٟتاجػػئ م وعػػن أٛتػػد
 وىو أصح .م أنو  كره

 وتقدـ ما  دؿ على ذلك .م تو إال إذا كاف ىناؾ ناظر فقنو ٭تـرو كره كشف عور  : مسألة

 [وبولو في ظل نافع وتح  شجرة عليها ثمرة]قولو: 

الػػذب  : اتقػػوا الّلّعػػانين ، قػػالوا: ومػػا الّلّعانػػاف أارسػػوؿ اهلل ، قػػاؿ: " -ػ كمػػا يف صػػحيح مسػػلم  لقولػػو  
 لى ٖترًن التخل  يف قر ق الناس أو ظلهم .فهذا اٟتد    دؿ عم (ٕ) " أتخلى في طرأق الناس أو ظلهم

إلارعػػئ الفر ػػق الػػيت  فرإلهػػا النػػاس و فؤوهنػػا بلإلػػدامهم م أمػػا الفػػرؽ ا١تهجػػورة فػػبل بػػلس  : وا١تػػراد بػػالفر ق
 بقضا  اٟتاجئ فيها . 

 الظا الذي  ستظا بو الناس و نػتفعوف بو . : وا١تراد بالظا

وىػو ذو ظػا لكػن ال ُ ْسػتظا بػو عػػادًة م م نخػاكػاف  قضػ  ،اجتػو يف ،ػػافش الوإلػد وبػا أف النػيب 
 وُمتَػَشمَّ  الناس  نهى عن إلضا  اٟتاجئ فيو كظلهم .

 : اتقػوا المالعػن الػثالثإلػاؿ: "  ويف ا١تسند وسنن أن داود وابن ماجو ػ واٟتد   ،سن لشواىده أف النػيب 
 .(ٖ)"رعة الطرأق، والظلالةػاَراز في الموارد ػ أب التي أرد إليها الناس للشرب والسقي ػ، وقا

                                                 

 (. ٓٔ( وأبو داود رإلم )ٖٛٛٚٔ(  مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٜٕٙ( مسلم رإلم )ٕ)
 ( .ٕٖٛ( وابن ماجو رإلم )ٕٙم )( وأبو داود رإلٕ٘ٔٚ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
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: أي ٭تـر أف  قض  ،اجتو ٖتا شػجرة عليهػا ٙتػرة م ألف الثمػرة إلػد []وٖتا شجرة عليها ٙترة : إلولو  
تسق  فتػتنج  بالنجاسئم وألف من  صعد ىذه الشجرة ليعا  ٙترىا أو ليقفعو إلد  تلػوث ُّػذه النجاسػئ م ويف 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ   :م وإلػػػاؿ تعػػػا  (ٔ) اٟتػػػد   " ال ضػػػرر وال ضػػػرار "

 .( ٕ) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳ  ڳ

أف أتخلاػػػى الرجػػػل تحػػػ   نهػػػى رسػػػوؿ اهلل "  : وعنػػػد الفػػػ اين عػػػن ابػػػن عمػػػر رضػػػ  اهلل عنهمػػػا إلػػػاؿ
 لكن اٟتد   إسناده ضعيف جداً.م "ونهى أف أتخلاى على ضفة نهر جار، شجرة مثمرة

" مػػػن آذى ا١تسػػػلمُت يف قػػػرإلهم  : إلػػػاؿ أف النػػػيب  ووبػػػا عنػػػد الفػػػ اين يف "الكبػػػَت" بقسػػػناد ،سػػػن  
 . (ٖ) َوَجبا عليو لعنػتهم "

 لكوهنا سبباً لدعا  الناس عليو باللعنئ م وإلبوؿ اهلل ذلك الدعا  . م وٝتيا با١تبلعن

 [وأستجمر بحجر ثم أستنجي بالماء] : قولو

وىػذا ىػو األفضػا م  ػده بالنجاسػئأي ٬تمع بُت االستجمار باٟتجارة وبُت االستنجا  با١تػا  لػتبل  لػوث 
وذلػك ألهنػا ٕتمػع بػُت إزالػئ ُجػْرـ النجاسػئ باٟتجػارة وبػُت إزالػئ أورىػا با١تػا  م ؛ بقٚتاع أىا العلم كمػا إلػاؿ العيػٍت

 واٟتجارة تز ا جـر النجاسئ فق  وال تز ا أورىا.

 وأما االستنجا  با١تا  فقنو  ز ا النجاسئ عيناً وأوراً .  

ُمْرف أزواجكن أف أتةعػوا "  : صور ػ كما يف ا١تيلٍت ػ عن عافشئ رض  اهلل عنها إلالاوعند سعيد بن من 
   وا،ػػتج بػػو اإلمػػاـ (ٗ) " أفعلػػو الحجػػارة بالمػػاء مػػن أثػػر الغػػائط والةػػوؿ ، فػػ ني أسػػتحييهم ، كػػاف النةػػي 

 أٛتد .

رف أزواجكػن ُمػ"  : وىو يف مسند أٛتد وسنن الًتمذي والنساف  بقسناد صػحيح مػن  ػَت ذكػر اٟتجػارة
 .(٘)" كاف أفعلو  بالماء ، ف ف النةي -أب أستنجوا –أف أستطيةوا 

                                                 

 (.ٖٕٓٗ( وابن ماجو رإلم )ٕ٘ٙٛ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٛ٘(سورة األ،زاب آ ئ )ٕ)
 (.ٖٓ٘ٓ( ا١تعجم الكبَت للف اين رإلم ) ٖ)
 (.ٜٕٓ/  ٔ( ا١تيلٍت البن إلدامئ رإلم ) ٗ)
 (. ٙٗ( والنساف  رإلم )ٜٔ(والًتمذي رإلم )ٖٕٕٙٗ( مسند أٛتد رإلم )٘)
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ    چ وروى البػػػزار بقسػػػناد ضػػػعيف جػػػداً  " أف إلولػػػو تعػػػا :

 . (ٕ)نزلا يف قاففئ من األنصار كانوا  تبعوف اٟتجارة با١تا  " (ٔ) چڌ    

چ  چ  ػ أي آ ػئ أنهػا نزلػ ر ػرة رضػ  اهلل عنػو مرفوعػاً: " وعند ا٠تمسئ إال النساف  من ،د   أن ى

 م وىذا اٟتد   إسناده صحيح . (ٖ) " أىل قةاء كانوا أستنجوف بالماءيف    چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 وى  أفضا من االستجمار باٟتجارة باتفاؽ أىا العلم .م ى  االستنجا  با١تا  فق  : والحالة الثانية

١تػػا فيهػػا مػػن م تػػابعُت االكتفػػا  با١تػػا  كحذ فػػئ وابػػن الػػزبَت رضػػ  اهلل عنػػووإلػػد كػػره قاففػػئ مػػن الصػػحابئ وال
 مباشرة النجاسئ باليد م لكن السنئ ،جئ عليهم .

أػػدخل  كػػاف النةػػي "  : فقػػد وبػػا يف الصػػحيحُت مػػن ،ػػد   أنػػ  بػػن مالػػك رضػػ  اهلل عنػػو إلػػاؿ  
 .(ٗ) " لماءالخالء فأحمل أنا وغالـ نحوب إداوة من ماء وَعنَػَزة ، فيستنجي با

 .(٘)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ     چ  وتقدـ ،د   عافشئ وأن ىر رة يف نزوؿ آ ئ:  

وإف كػاف السػتنجاء ، وعليو العمل عند أىػل العلػم أختػاروف السػتنجاء بالمػاء"  : وإلاؿ الًتمػذي  
 " . بالحجارة أجزئ عندىم ، ف نهم استحةوا الستنجاء بالماء ورأوه أفضل

أتػى الغػائط  أف النةػي االكتفػا  باٟتجػارة و٨توىػا م ٟتػد   ابػن مسػعود يف البخػاري "  : واٟتاؿ الثالثئ
 و ليت .   (ٙ)" وأمره أف أأتيو بثالثة أحجار ... الحدأث

 وىو إٚتاع الصحابئ .م بيلَت خبلؼ بُت أىا العلم : إلاؿ ا١توفق

 [وأجزئو الستجمار إف لم أتعد موضع العادة]قولو: 

                                                 

 (.ٛٓٔبئ آ ئ )( سورة التو ٔ)
 (. ٖ٘ٓٔ( ٣تمع الزوافد رإلم )ٕ)
 ( .ٖٚ٘( وابن ماجو رإلم )ٖٓٓٔ( والًتمذي رإلم )ٗٗ(وأبو داود رإلم  )ٖٖٖٕٛ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
 (.ٕٔٚ( ومسلم رإلم )ٜٗٔ( البخاري رإلم )ٗ)
 (.ٛٓٔ(سورة التوبئ آ ئ )٘)
 (.٘٘ٔ( البخاري رإلم )ٙ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

76 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٚٙ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

وىػػػو ا١توضػػػع الػػػذي م ال  تجػػػاوز األذى موضػػػع العػػػادة : أيم وىػػػو أال  تعػػػدىم د٬تػػػزئ االسػػػتجمار بقيػػػ
أو م بلف ٯتتػد البػوؿ علػى اٟتشػفئ امتػداداً  ػَت معتػاد : تصا إليو النجاسئ من بوؿ أو  اف  يف العادة م والتعدي

  نتشر اليلاف  على ش   من الصَّْفحئ على خبلؼ ما جرت العادة بو.

 ؛ ال بد أف  يلسا ىذا القدر الزافد با١تا  قنو ال  كف  فيو االستجمار م بافقذا ٕتاوز موضع العادة ف
  كلف  نتشر على فخذه فهو لي  ٤تا ا٠تارج وال إلر باً م ألف الشارع إ٪تا عفا عن بقا  األور يف موضع العادة

 منو .

 فقذا تعدى موضع العادة وجب  سلو با١تا م ىذا ىو ا١تشهور يف ا١تذىب.

م وىػػو القػػوؿ الثػػاين يف ا١تػػذىبم أٛتػػد كمػػا يف الفػػروع أنػػو ال  سػػتجمر يف  ػػَت ا١تخػػرجومنصػػوص اإلمػػاـ 
 وىذا أضيق من ا١تذىب .م فاالستجمار ٮتتص با١تخرج

ألنػو ي  نقػا ؛ أنػو ٬تزفػو االسػتجمار باٟتجػارة يف الصػفحتُت واٟتشػفئ : واختار شيخ اإلسبلـ ابن تيميػئ
 وىو الظاىر م واٟتاجئ داعيئ إليو .،  فعيئوىو مذىب الشا،  يف ذلك تقد ر عن النيب 

وُأشػػػترط لالسػػػتجمار بأحجػػػار ونحِوىػػػا أف أكػػػوف طػػػاىراا ُمْنِقيػػػاا غيػػػَر عظػػػم وروث وطعػػػاـ ]قولػػػو: 
 [وُمْحتَرـ وُمتصٍل بحيواف ، وُأشترط ثالث َمَسَحاٍت ُمْنِقيٍة فأكثر ، ولو بَحجر  ب ُشَعٍا 

فقنػػو م كػػاألوراؽ وا٠تػػرؽ و٨توىػػام ـر األذى وإف بقػػ  لػػو أوػػرٌ ٦تػػا  ز ػػا ُجػػ : أي[م بل،جػػار و٨توىػػا] : إلولػػو
 وىذا ىو ا١تشهور يف مذىب اٟتنابلئ م وىو مذىب أكثر أىا العلم .  ٬تزئ  م

 واإلنقا  با١تا : أف  عود احملا خشناً كما كاف.

 واإلنقا  باٟتجر: بقا  أور ال  ز لو إال ا١تا .

 بو إال  سَتاً" ولو بق  ما  زوؿ با٠ترؽ وا١تناد ا وىو أظهر.وإلاؿ ا١توفق: "خروج اٟتجر األخَت ال أور 

 ألف الشارع خصَّص اٟتكم ُّا فلم ٬تزئ  َتىا .؛ أنو ال ٬تزئ إال اٟتجارة : وعن اإلماـ أٛتد

أف ُأسػتنجى برجيػع أو  نهػى النةػي وىػو ظػاىر ،ػد   " ؛ والراجح ىو مذىب ٚتهػور أىػا العلػم
 رواه مسلم . (ٔ) " عظم

                                                 
 (.ٜٕٙ( مسلم رإلم )ٔ)
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 جواز ما سواه من األ،جار والًتاب وا٠َتَشب واألوراؽ وا٠تَِرؽ و َتىا . : اٟتد  فمفهـو 

  : شروط ما ُ ستنجى بو -رٛتو اهلل  -وإلد ذكر ا١تصنف  

أف  كوف قاىراً[: فالنج  ال ٬تزئ أف  ستنجى بو م و دؿ على ذلك ما وبا يف صحيح البخػاري عػن ] -ٔ 
فوجػػدت حجػػرأن ، الغػػائط فػػأمرني أف آتيػػو بثالثػػة أحجػػار نةػػي أتػػى الابػػن مسػػعود رضػػ  اهلل عنػػو إلػػاؿ: " 

 ىػذا ركػس : والتمس  الثالث فلم أجده ، فوجدت روثة فأتيتو بها فأخػذ الحجػرأن وألقػى الروثػة ، وقػاؿ
 .( ٕ)"  ىذا رجسم ويف روا ئ ابن ماجو: "  (ٔ)"

  ر وىو كما إلاؿ م فالرك  النج  .م  واستيلربو اٟتاف  ابن ،ج (ٖ)" طعاـ الجنّ  : الركس"  : وإلاؿ النساف 

ألنو ال ٭تصا بو اإلنقا  ؛ فقف كانا فيو رقوبئ أو كاف أملَ  كالزجاج فبل ٬تزى  االستجمار بو [: ُمْنقياً ] -ٕ
. 

 : فالعظم والروث ال ٬تزئ االستجمار ُّما .[ َت عظم وروث]-ٖ 

أف نسػػتنجي  د نهانػػا النةػػيلقػػإلػػاؿ: "  مػػا وبػػا يف صػػحيح مسػػلم عػػن سػػلماف الفارسػػ   : ودليػػا ذلػػك
 .(ٗ) " باليمين أو أف نستجمر بأقل من ثالثة أحجار أو أف نستجمر برجيع أو عظم

لكم كل عظم  كر اسم اهلل عليو أَقع في أأدأكم َأْوفر إلاؿ للجّن: "  ووبا يف صحيح مسلم أف النيب  
فػال تسػتنجوا بهمػا ف نهمػا  : النةػي ػ َعلَػٌف لػدوابكم ، ثػم قػاؿ أي رووػئما أكوف لحمػاا ، وكػل بَػْعػرة ػ 

 " اٟتػػػػد   موفيػػػػو:  َأْخةِػػػػر النػػػػاس"  : إلػػػػاؿ لػػػػو أف النػػػػيب  . ويف ،ػػػػد   ُرَوْ فػػػػع (٘) " طعػػػػاـ إخػػػػوانكم
 واٟتد   صحيح رواه أبو داود و َته . (ٙ) " وأف من استنجى برجيع دابة أو عظم ف ف محمداا برئ منو" 

 جا  بالعظم والروث .وىذه األ،اد   تدؿ على ٖترًن االستن

                                                 

 (.٘٘ٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٖٗٔ( ابن ماجو رإلم )ٕ)
 (.ٕٗ( سنن النساف  رإلم: )ٖ)
 (.ٜٕٕ( مسلم )ٗ)
 (.ٓ٘ٗ( مسلم رإلم )٘)
 (.ٜٜ٘ٙٔ( ومسند أٛتد رإلم )ٖٙ( أبو داود رإلم )ٙ)
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 –أنػو ال ٬تزفػو االسػتجمار ُّمػا م واسػتدلوا بػالنه  ا١تتقػدـ ؤتػا روى الػدارإلفٍت  : وا١تشهور يف مػذىب اٟتنابلػئ
 هنى عن االسػتجمار بػالرجيع أو العظػم م وإلػاؿ: " إهنمػا ال  فهػراف "  " أف النيب –إسناده صحيح  : وإلاؿ

 وأعّلو ابن عدي .( ٔ)

ألف ا٠تبػػػ  إلػػػد زاؿ م إلػػػػاؿ ؛ إ  وبػػػػوت اإلجػػػزا  ُّػػػذا الفعػػػػا م وإف كػػػاف الفعػػػا ٤ترمػػػػاً  وذىػػػب شػػػيخ اإلسػػػبلـ
 إف ي  صح ما رواه الدارإلفٍت " .م " وىذا جيد : الزركش 

لبقػا  أوػر النجاسػػئ م فلػم ٬تػزئ إال ٔتػػا أذف بػو مػن ،جػػر ؛ ألف االسػتنجا  ٤تػا عفػػو؛ أنػو ال ٬تػػزئ : والصػواب
 و٨توه .

واٟتكػػم  ػػدور مػػع علتػػو وجػػوداً  مأوػػراً وعينػػاً فيقػػوى مػػا إلالػػو شػػيخ اإلسػػبلـ لػػزواؿ ا٠تبػػ  وأمػػا إذا زالػػا النجاسػػئ
  وعدماً .

وقعػاـ دواُّػػم ا١تػذكور يف اٟتػد   م فػلو  منػو قعػػاـ م : وىػذا مػن بػاب القيػػاس علػى قعػاـ اٞتػنّ [وقعػاـ]-ٗ 
 وقعاـ دواُّم.م اإلن  

لفقػو واٟتػد   ومػا فيػو ذكػر اهلل م فػقذا كػاف الشػ   ٤تًتمػاً أي مالو ُ،رمئ يف الشرع مثا كتب ا [: و٤ُتًَْتـ]-٘ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ   : فػػبل ٬تػػوز االسػػتنجا  بػػو لوجػػوب تعظػػيم شػػعافر اهلل إلػػاؿ تعػػا 

 .( ٕ) چڦ   ڦ      

فاالسػػتنجا  بػػو ٤تػػـر م ىػػذا ىػػو ا١تشػػهور يف ا١تػػذىب م وىػػو م : كيَػػِده م وِجْلػػده م وُصػػوفو[ومتصػػا ْتيػػواف] -ٙ
 فلو  من ذلك ما اتصا بو .م بعلفو االستجماروألنو ال ٬توز ؛ ىب الشافعيئ م ألف اٟتيواف لو ُ،رمئٌ مذ

 وا١تذىب أصح ١تا تقدـ .م إ  أنو ٬توز االستجمار بو : من اٟتنابلئ وذىب بع  أىا العلم كاألزج 

  [وأشترط ثالث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر  ب شعا]وقولو: 

بػػثبلث مسػػحات منقيػػئ م فػػقف كػػاف ٔتسػػحتُت أو ٔتسػػحئ وا،ػػدة ي ٬تزفػػو م ٟتػػد     شػػًتط أف  سػػتنج 
وىػو م م وىػذا ىػو مػذىب اٟتنابلػئ (ٔ) " نهى أف نستنجي بأقل من ثػالث أحجػار أف النةي "  : سلماف وفيو

 مذىب الشافعيئ .
                                                 

 (.ٜ( رإلم )ٙ٘/  ٔ( الدارإلفٍت )ٔ)
 (.ٕٖ(سورة اٟتج آ ئ )ٕ)
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إ ا  ىػا أحػدكم "  : إلاؿ ما وبا يف ا١تسند وسنن أن داود والنساف  أف النيب  : و دؿ عليو أ ضاً 
م ومفهومػو أهنػا إف كانػا دوف ( ٕ) " إلى الغائط فليذىا معو بثالثػة أحجػار أسػتطا بهػن ف نهػا تجػزئ عنػو

 وبلوئ أ،جار ي ٕتزفو .

ٔتا وبػا يف الصػحيحُت أف  : إ  أنو ٬تزئ ٔتا دوف وبلوئ أ،جار مع اإلنقا   واستدلوا : وذىب ا١تالكيئ
 م والوتر  فلق على الوا،د . ( ٖ) "من استجمر فليوتر" : إلاؿ النيب 

ولػػي  فيػػو أنػػو أتػػاه  (ٗ)ْتجػػر ن وكػػذلك ٔتػػا وبػػا يف البخػػاري مػػن ،ػػد   ابػػن مسػػعود يف إتيانػػو النػػيب 
 بعد ذلك ْتجر وال  .

 : واالستدالؿ ُّذ ن اٟتد ثُت على ىذه ا١تسللئ ضعيف

 ثبلوئ أ،جار فلكثر .و،د   سلماف إلد إلّيده بم فقف األمر بالوتر مفلق : أما اٟتد   األوؿ 

 األمػػر مػػازاؿ متعلقػػاً بذمتػػو وال  ػػزاؿ مفالبػػاً بػػلف  ػػليت ْتجػػر  : وأمػػا ،ػػد   ابػػن مسػػعودم فنقػػوؿ
 فجافٌز أف  كوف أتاه بعد ذلك ْتجر وال  وي  ُنقا للعلم بو .م وال 

  القػػػػوؿ بوجػػػػوب االسػػػػتنجا  بثبلوػػػػئ أ،جػػػػار فػػػػلكثر م وىػػػػو مػػػػذىب الشػػػػافعيئ  : وعلػػػػى ذلػػػػك فػػػػالراجح
  . نابلئواٟت

 وىا  شًتط أف  كوف كا ،جر  َػُعم  احملا كلو ؟ 

لكن  شًتط اإلنقا  م بلف  بقى مػا ال  ز لػو  ،ظاىر اٟتد   أنو ال  شًتط ذلك وىو إلوؿ يف ا١تذىب   
 إالَّ ا١تا  .

 أنو  شًتط أف  ُػَعمٍّم احملا بكا ،جر. : وا١تشهور يف ا١تذىب

 أف النػػيب  -إسػػناده ،سػػن  : وإلػػاؿ –وعنػػد الػػدارإلفٍت   وىػػو ظػػاىر اٟتػػد  مم والقػػوؿ األوؿ أرجػػح 
 وى  ٤تا األذى .  (٘) " أول أجد أحدكم ثالثة أحجار حجرأن للصفحتين وحجراا للَمْسَربَة"  : إلاؿ

                                                                                                                                                                       

 (.ٜٕٙ( مسلم رإلم ) ٔ)
 ( .ٗٗ( والنساف  رإلم )ٓٗ(وأبو داود رإلم )ٕٔٚٚٗ( مسند أٛتد رإلم ) ٕ)
 (.ٖٕٚ( ومسلم رإلم )ٜ٘ٔ( البخاري رإلم ) ٖ)
 (.ٙ٘ٔ( البخاري رإلم )ٗ)
 (.ٓٔ( رإلم )ٚٔ( سنن الدارإلفٍت  باب )٘)
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 أنو ال  شًتط ذلك . : فاألرجح؛ واٟتد   فيو ُأنٍّ بن العباس وىو ضعيف

وػبلث شػعب فقنػو ٬تزفػو ذلػك م فكػا ُشػعبئ  : أي إذا اسػتنجى ْتجػر ذي[ولو ْتجر ذي شعب]إلولو: 
 وىذا إلياس صحيح موالش عبئ القفعئ . م تقـو مقاـ ،جر

إشػارة إ  خػبلؼ يف ا١تػذىب م فعػن اإلمػاـ أٛتػد أنػو ال ٬تػزئ ذلػك م بػا البػد مػن وبلوػئ  [ولو]وإلولو: 
 والصحيح ا١تذىب ١تا تقدـ .م لظاىر اٟتد   ا١تتقدـ؛ أ،جار

 [تروأسن قطعو على و ]قولو: 

 .(ٔ) " ومن استجمر فليوتريف اٟتد   ا١تتقدـ: "  لقولو   

 [وأجا الستنجاء لكل خارج إل الرأح]قولو: 
٬تب االستنجا  لكػا خػارج مػن السػبيلُت إال الػر ح م إلػاؿ اإلمػاـ أٛتػد: " لػي  يف الػر ح اسػتنجا ؛ يف كتػاب   

 اهلل وال يف سنئ رسولوم إ٪تا عليو الوضو  ". 
 م فرواه ابن عدي وإسناده ضعيف جداً. (ٕ) " ن استنجى من الرأح فليس مناموأما ،د   "

 [ول أصح قةلو وضوء ول تيمم]قولو: 

فػػيمن أصػػابو  ال  صػػح إلبػػا االسػػتنجا  وضػػوٌ  وال تػػيمم ىػػذا ىػػو ا١تػػذىب م واسػػتدلوا:  بقػػوؿ النػػيب 
 رواه مسلم . (ٖ) " أغسل  كره وأتوضأ"  : ا١تذي

 لكن ىذه الروا ئ إسنادىا منقفع كما إلاؿ اٟتاف  ابن ،جر . م (ٗ) " ثم أتوضأ " : ويف روا ئ النساف 

" توضػل وانضػح  : إلػاؿ وإ٪تػا تفيػد االشػًتاؾ م ويف الصػحيحُت أف النػيب م و) الواو ( ال تفيػد الًتتيػب
 فَقدَّـ الوضو  على االستنجا  . م (٘) " فرجك

  توضل !أنو كاف  ستنج  مث  ا١تشهور من فعلو  : فقف إليا

 ىذا فعا م والفعا ال  دؿ على الوجوب . : فاٞتواب
                                                 

 (.. ٖٕٚ( ومسلم رإلم )ٜ٘ٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.   ٔ/  ٜٙ ٔ( أخرجو ابن عدي يف الكاما  ) من ٕ)
 (.ٕٔٚ( مسلم رإلم )ٖ)
   (.ٜٖٗ( النساف  رإلم )ٗ)
 ( واللف  لو.ٖٖٓ( ومسلم رإلم )ٕٙٙ( البخاري رإلم )٘)
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ألف إزالئ النجاسئ ؛ أنو  صح الوضو  إلبلو م وىو أظهر : وىو روا ئ عن اإلماـ أٛتد والقوؿ الثاني،
مث أزا٢تا م ليسا من شروط صحئ الوضو م فلو أف رجبلً أصاب شيتاً من بدنو ٧تاسئ يف  َت ٤تا األذى فتوضل

.فوضوؤه صحيح 
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 باب السواؾ وسنن الوضوء

فيسػػمى م الػػدَّلك : أيم ىػػو العػػود الػػذي  ُػػدلك فيػػو الفػػم ليفهػػره م و فلػػق أ ضػػاً علػػى الفعػػا : السػػواؾ
جػػا ت اإلبػػا ىػػز   : وىػػو مػػن التحػػرؾ واالضػػفراب م  قػػاؿم فيفلػػق علػػى األداة م و فلػػق علػػى الفعػػام سػػواكاً 
 ها.من ضعف : أيم إذا اضفربا أعناإلها من ىزا٢تام تساوؾ

النظافػػئ واٟتسػػن م  : ا١تػػا  ا١تتوضػػل بػػو . وىػػو يف الليلػػئ : بالضػػم فهػػو الفعػػا م وبػػالفتح  : أمػػا الُوضػػوء 
 أي ،سن نظيف.  :  قاؿ: وجو وض  

  سا األعضا  األربعئ على صفئ ٥تصوصئ . : ويف االصفبلح

 [ل بأصةع أو خرقة ، مسنوفٌ ، ل أتفت ، السواؾ بعود لين منق غير مضرٍ  ] : قولو

 فالسواؾ مسنوف بكا عود  نظف بالشروط الذي ذكرىا ا١تؤلف .  

وذلك بلف  تسوؾ بعود لُت ال َخِشن  ضر بِِلثَّتو م ُمْنػٍق للفػم  ػَت ُمِضػر لػو كعػود الرمػاف والر٭تػاف و٨تػو   
 ذلك ٦تا  ؤور على الفم وٟتمو .

 لتبل  ؤذي الفم واٟتلق بتفتتو .  [ال  تفتا] : إلولو

 اري معلقػػاً ٣تزومػػاً بػػو ووصػػلو أٛتػػد والنسػػاف  وابػػن ،بػػاف بقسػػناد صػػحيح أف النػػيب وإلػد وبػػا يف البخػػ
 .(ٔ) "السواؾ َمْطهرة للفم َمْرضاة للربإلاؿ: " 

 وأفضلو األراؾ . م وىذا كعود األراؾ والز توف والعرجوف والعنب و٨تو ذلك

  اهلل عنػػو كػػاف مػػا وبػػا يف مسػػند أٛتػػد بقسػػناد جيػػد مػػن ،ػػد   ابػػن مسػػعود رضػػ : و ػػدؿ علػػى ذلػػك
"  : فقػاؿ رسػوؿ اهلل م فضحك القـو منػوم فجعلا الر ح تكفُؤهم وكاف دإليق الساإلُتم ٬تتيب سواكاً من أراؾ
والػذب نفسػي بيػده لهمػا أثقػل فػي الميػزاف مػن فقػاؿ: " م  انيب اهلل من دإلئ سػاإليو : إلالوام " ممن تضحكوف

 .  (ٕ) "ُأحد

                                                 

 (.ٓٚٓٔوابن ،باف رإلم )( ٜٕٛ( وابن ماجو رإلم )٘( والنساف  رإلم )ٚ( ومسند أٛتد رإلم )ٕ٘/  ٘( البخاري معلقاً )ٔ)
 ( .ٜٜٖٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
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  فػي الوفػد كنػعػن أن خػَتة الصػبا،  إلػاؿ: "  -ناده ،سػن وإلاؿ ا٢تيثم  إسػ -ووبا عند الف اين 
  (ٔ) "من عةد القيس ، فزودنا باألراؾ نستاؾ بو  الذأن أتوا رسوؿ اهلل

ل "  : لكونػو مضػراً م ويف اٟتػد  ؛ أمػا إذا كػاف بػاألعواد الضػارة كعػود الر٭تػاف و٨تػوه فقنػو لػي  ٔتشػروع
 .(ٕ)"  ضرر ول ضرار

بػا ىػو م ١تػا ٭تصػا بػو مػن اإلنقػا م با١تعجوف وفُرشئ األسػناف  قػـو مقػاـ السػواؾوتنظيف الفم واألسناف 
 أبلغ يف اإلنقا  من عود األراؾ . 

 [ل بأصةع أو ِخْرقة]قولو: 

أف السػػواؾ باألصػػابع وا٠تِػػَرؽ وا١تناد ػػا و٨توىػػا ال  : ىػػذا ىػػو ا١تشػػهور يف ا١تػػذىب وىػػو مػػذىب الشػػافعيئ
 ا  مثا ما ٭تصا باألعواد .ألنو ال ٭تصا ُّا من اإلنق؛ ٬تزئ

١تا روى البييهق  أف النيب م أنو ٬تزئ التسوؾ بلصبع وِخْرإلئ : وىو إلوؿ يف ا١تذىبم وذىب أبو ،نيفئ
 وإلد ضّعفو البيهق  .م لكن اٟتد   إسناده ضعيفم (ٖ) " األصابع َتجزب من السواؾ"  : إلاؿ 

وأدخػا م أنو ٘تضم  : وفيوم توضل اٟتد   و١تا روى اإلماـ أٛتد أف عل  بن أن قالب رض  اهلل عنو
 . (ٗ) "أفعل  لك رأأ  النةيبع  أصابعو يف فيو م إ  أف إلاؿ: "

وىػػو م  سػػتاؾ ُّػػا م لكػػن اٟتػػد   فيػػو ٥تتػػار بػػن نػػافع الكػػويف : أيم أنػػو أدخػػا أصػػابعو يف فيػػو : وفيػػو
 ضعيف . 

ر مػػا ٭تصػػا مػػن اإلنقػػا . وىػػذا وإلػػاؿ بعػػ  اٟتنابلػػئ كمػػا يف الشػػرح الكبػػَت: أنػػو  صػػيب مػػن السػػنئ بقػػد
 إلويم واختاره الشيخ ٤تمد بن إبراىيم .

ألف مػػا ال  ػػدرؾ كلػػو ال  ػػًتؾ  م إ٪تػػا ٬تػػزئ عنػو إف ي ٬تػػد عػػوداً م وىػػذا القيػػد إلػوي : وإلػاؿ بعػػ  اٟتنابلػػئ
 و٭تصا لو من الثواب بقدر ما ٭تصا لو من اإلنقا  .م كلوم وعليو فيستاؾ بلصبع أو ٨توىا إف ي ٬تد عوداً 

                                                 

 (.ٜٖ٘ٛٔ( ا١تعجم الكبَت رإلم )ٔ)
 (.ٖٕٓٗ( وابن ماجو رإلم )ٕ٘ٙٛ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (ٜٚٔ( سنن البيهق  الك ى رإلم ) ٖ)
 (.ٖٙ٘ٔ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
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 [كل وق ]قولو: 

م وىػذا عػاـ يف   (ٔ)"  السواؾ مطهرة للفم مرضػاة للػرب"  : لعمومات األدلئ كما تقدـ يف إلولو   
 كا وإلا . 

أكثر علػى  أي أف النيب م (ٕ) "أكثرت عليكم بالسواؾ "  : إلاؿ وإلد وبا يف البخاري أف النيب 
 استحبابو .أصحابو باٟت  والًت يب يف السواؾ م وىذا  دؿ على تلكيد 

 [لغير صائم بعد الزواؿ]قولو: 

ؿ م والػػػزواؿ  كػػػوف عنػػػد أذاف وأف السػػػواؾ مكػػػروه للصػػػافم بعػػػد الػػػزوام ىػػػذا ىػػػو ا١تشػػػهور يف ا١تػػػذىب  
 م وإلبا الزواؿ ال  كره م وىذا ىو مذىب الشافعيئ. الظهر

 " تستاكوا بالعشي إ ا صمتم فاستاكوا بالغداة ول"  : إلاؿ ٔتا روى البيهق  أف النيب  : واستدلوا 
ٔتػػػػا وبػػػػا يف  : والعشػػػػ   كػػػػوف مػػػػن بعػػػػد زواؿ الشػػػػم  م واٟتػػػػد   إسػػػػناده ضػػػػعيف . واسػػػػتدلوا : إلػػػػالوام ( ٖ)

فهػذه  : م إلػالوا(ٗ) " لُخلػوؼ فػم الصػائم أطيػا عنػد اهلل مػن رأػح المسػك"  : إلػاؿ الصػحيحُت أف النػيب 
٠تلػو ا١تعػدة مػن الفعػاـ م فيكػره م د زواؿ الشم الرافحئ اليت ى  أقيب عند اهلل من ر ح ا١تسك تظهر عادًة بع

 ألنو  ز ا ىذه الرافحئ .م السواؾ بعد الزواؿ

 و كره عند ا١تالكيئ بالرقب للصافم إلبا الزواؿ وبعدهم وال  كره بالعود الياب . 

إ  استحباب السواؾ مفلقػاً إلبػا الػزواؿ وبعػده م واختػاره شػيخ  : وذىب األ،ناؼ وىو روا ئ عن أٛتد
 سبلـ وتلميذه ابن القيم م واستظهره يف الفروع م وإلّواه صا،ب الشرح الكبَت . اإل

 -إسناده صحيح  : وإلاؿ اٟتاف  -ٔتا روى أبو داود والًتمذي وعلقو البخاري يف صحيحو  : واستدلوا
عاصم   :م وفيو (٘) ما ال أ،ص  َ ْستاؾ وىو صافم " " رأ ا النيب  : عن عامر بن ربيعئ رض  اهلل عنو إلاؿ

 وفيو ضعف .م بن عبيد اهلل

                                                 

 ( سبق ٗتر٬تو.ٔ)
 (.ٛٛٛ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٜٙ٘ٛ( السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٖ)
 (.ٕٕٙٚ( ومسلم رإلم )ٜ٘ٚٔ( البخاري رإلم )ٗ)
 (. ٕٛٙ/ٕن عامر بن ربيعئ...()( والبخاري معلقاً بصييلئ)و ذكر عٕ٘ٚ( والًتمذي رإلم )ٖٕٗٙ( أبو داود رإلم )٘)
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م االسػتدالؿ بعمومػات األدلػئ الدالػئ علػى فضػا السػواؾ م فقهنػا ي تسػتثِن وإلتػاً دوف وإلػا : وأصّح منو 
لػػػول أف أشػػػق علػػػى أمتػػػي ألمػػػرتهم م و،ػػػد  : " ( ٔ)" السػػػواؾ مطهػػػرة للفػػػم، مرضػػػاة للػػػربكحػػػد  : " 

 و َت٫تا .  (ٕ) " بالسواؾ عند كل صالة

 ولي  ٢تذه األدلئ ٥تصص صحيح صر ح .م ما ي  رد ٥تصص لوم إبقاؤه على عمومو والعاـ ٬تب

 ".لخلوؼ فم الصائم أطيا عند اهلل من رأح المسك" : أما ،د  

وأنػو  َػدَُع ىػذه الرافحػئ الكر هػئ و همػا تنظيفهػا م م أف اٟتد   لي  فيو أنػو ال  سػتاؾ : فاٞتواب عنو  
ىذه الرافحئ الكر هئ اليت  كرىها الناس ى  أقيب عنػد اهلل مػن ر ػح ا١تسػك م  وأفم الًت يب بالصـو : وإ٪تا فيو

إلػاؿ: م أسػتاؾ وأنػا صػافم : إللػا ١تعػاذ بػن جبػا : وإلد روى الفػ اين بقسػناد جيػد عػن عبػد الػرٛتن بػن ُ ػْنم إلػاؿ
م و قولوف:  إف الناس  كرىوف االستياؾ يف العش  :  دوة وعشياً م فقلا : فقاؿم أي النهار ؟ : نعم م فقلا

وىػ   -سػبحاف اهلل  : فقػاؿم "لخلوؼ فم الصائم أطيا عند اهلل مػن رأػح المسػك"   : إلاؿ رسػوؿ اهلل 
ولي  بالذي  لمرىم أف  ُػْنػِتنوا أفواىهم عمػداً م لػي  يف ىػذا مػن م إ٪تا أََمَرُىم بالسواؾ -ىنا للتعجب من إلو٢تم 

 .(ٖ) إ٪تا ىو شٌر "م ا٠تَت ش  ٌ 

أف السػواؾ  : حئ إ٪تا ٗترج من ا١تعدة م والسواؾ مفهر للفم فق م وعلى ذلػك فالصػوابمث إف ىذه الراف
 مستحب للصافم إلبا الزواؿ وبعده. 

 [متأكد عند صالة وانتةاه وتغير فم]قولو: 

 وتتلكد سنيتو يف مواضع فيكوف السواؾ فيها سنئ مؤكدة .م والسواؾ مسنوف مفلقاً    

لػول أف أشػق "  : إلاؿ ١تا وبا يف الصحيحُت أف النيب م أو نفبلً فرضاً كانا [م عند صبلة]فيتلكد 
 . ( ٗ) "على أمتي ألمرتهم بالسواؾ عند كل صالة 

                                                 

 ( سبق ٗتر٬تو.ٔ)
     (.ٕٔٙ( ومسلم رإلم )ٚٛٛ( البخاري رإلم )ٕ)
      (.ٖٖٔ( ا١تعجم الكبَت رإلم ) ٖ)
 (.ٕٕ٘( ومسلم رإلم )ٚٗٛ(  البخاري رإلم ) ٗ)
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فضػل "  : إلػاؿ وروى أٛتد واٟتاكم وابن خزٯتئ و َتىم من ،د   عافشئ رضػ  اهلل عنهػا أف النػيب 
و،سنو  َت وا،د من أىا العلػم م (ٔ) " الصالة التي ُأستاؾ لها على الصالة التي لأستاؾ لها سةعين ضعفاا 

 . 

ما وبا يف الصحيحُت من ،د    : أي من نـو ليا أو نـو هنار م ودليا ذلك [: وانتباه] : إلولو
فاه  -أي  دلك  -َأُشوُص  -أب من النـو -كاف إ ا قاـ من الليل  ": ،ذ فئ رض  اهلل عنو أف النيب 

 .(ٕ) بالسواؾ "

أو جوع و َت م أو شرابم أو قعاـم يلَت رافحئ الفم م بسكوت أو كثرة كبلـأي ت [: وتيلَت فم]إلولو: 
 .(ٖ)"  السواؾ مطهرة للفم ، مرضاة للرب"  : لقولو ؛ ذلك

١تػا وبػػا يف مسػلم عػػن عافشػئ أهنػػا ُسػتلا بػػلي ؛ و تلكػد اسػتحبابو ػ وىػو ا١تػػذىب ػ عنػػد دخػوؿ ا١تنػػزؿ
 . (ٗ)"  بالسواؾ " : إلالام  بدأ إذا دخا ا١تنػزؿ ش   كاف النيب 

 وىا  قاس عليو دخوؿ ا١تسجد ؟

 " كا١تنزؿ أو أو  " . : "  ستحب عند دخوؿ مسجد " م إلاؿ يف الكشاؼ : إلاؿ يف اإلإلناع

عنػػػد دخولػػػو ا١تنػػػزؿ مػػػن بػػػاب  ،سػػػن معاشػػػرتو عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ ألىلػػػو   والظػػػاىر أف اسػػػتياكو 
ولو كاف وابتاً لُنِقام فقف استاؾ للصبلة م دخوؿ ا١تسجد أنو كاف  ستاؾ عند كالفيب م وي  صّح عن النيب 
 فمستحب للحد   ا١تتقدـ . 

طّهػروا أفػواىكم "  : إلػاؿ و تلكد السواؾ عنػد إلػرا ة القػرآف م ١تػا روى البػزار بقسػناد جيػد أف النػيب  
 م فيستحب لو أف  فّيب فمو لقرا ة القرآف . (٘) " للقرآف

إنػي كرىػ  أف أ كػر اهلل "  : لذكر اهلل والدعا  فهو ،سػن م لقولػو إنو  تلكد استحبابو  : ولو إليا
 . (ٕ) " السواؾ مطهرة للفم"  : م ومن الفهارة السواؾ م كما إلاؿ  (ٔ) " على غير طهر

                                                 

 (.ٖٚٔ( وابن خزٯتئ رإلم )٘ٔ٘( ا١تستدرؾ رإلم )ٖٖٕٛٙ( مسند أٛتد ) ٔ)
 (.ٛٔٙرإلم )( ومسلم ٕ٘ٗ( البخاري رإلم )ٕ)
 (سبق ٗتر٬تو.ٖ)
 (.ٗٔٙ( مسلم رإلم )ٗ)
 (. ٖٓٙ( مسند البزار رإلم ) ٘)
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 وعند اصفرار األسناف .م عند ُخلو ا١تعدة من الفعاـ -كما يف اإلإلناع   -وكذا  تلكد 

 [و األأمنوأستاؾ عرضاا مةتدئاا بجانة] : قولو

مػػا رواه الفػػ اين يف الكبػػَت والبيهقػػ  وابػػو  : ودليػػا ذلػػكم أف ا١تسػػتحب لػػو أف  سػػتاؾ عرضػػاً  : ا١تػػذىب
م واٟتد   إسناده ضعيف م ولػو شػاىد مػن مراسػيا ( ٖ) " كاف أستاؾ عرضاا "  : داود يف مراسيلو أف النيب 

م وإلػػد ضػػّعف ىػػذا اٟتػػد   النػػووي وابػػن  فػػبل  صػػلح شػػاىداً م عفػػا  م وفيػػو راٍو ٣تهػػوؿ مػػع اإلرسػػاؿ الػػذي فيػػو
 الصبلح والضيا  .

 إف اإلستياؾ قوالً  ضر باللثئ . : وإلالوا

 وذكروا أف أىا الفب  ستحبوف ذلك .م األفضا أف  ستاؾ قوال : وإلاؿ بع  أىا العلم

تياؾ و،يػػ  إنػػو ي تثبػػا سػػنئ يف ذلػػك م فَُتجػػع فيػػو إ  مػػا  قولػػو األقبػػا  م وإلػػد ذكػػر األقبػػا  أف االسػػ
 ألنو ٭تاف  على اليلشا  العاج  األمل  الذي  كسو األسناف .م أي أعلى وأسفا أصلح لؤلسنافم قوالً 

 [مةتدئا بجانا فمو األأمن] : قولو

كػاف النةػي ػ عليػو الصػالة والسػالـ ػ أعجةػو "  : وذلػك ١تػا وبػا يف الصػحيحُت عػن عافشػئ إلالػا   
م فيسػػػتحب  (٘)م ويف أن داود " وسػػواكو " (ٗ) "وطُهػػوره وشػػػأنو كلػػػو  التػػيمن أو التيػػػامن فػػي تَػنَػع لػػػو وتَػَرج لػػػو

 البدا ة باٞتانب األٯتن إلبا األ سر عند االستياؾ .

 وىا ا١تستحب أف  كوف االستياؾ باليد اليمٌت أـ باليسرى ؟

" مػػا علمػػا إمامػػاً  : نػػص اإلمػػاـ أٛتػػد علػػى اسػػتحباب ذلػػك باليػػد اليسػػرى م وإلػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ   
 يف ذلكم فهو كاالستنثار". خالف

 وإلاؿ اَّد ابن تيميئ:  ستحب أف  ستاؾ بيده اليمٌتم ٟتد   عافشئ ا١تتقدـ.

                                                                                                                                                                       

 (.ٚٔ( وأبو داود رإلم )ٖٜٗٓٔ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 ( سبق ٗتر٬تو.ٕ)
 (.٘مراسيا أن داود رإلم)–( ٖٚٔسنن البيهق ) -(ٕٕٛٔ( ا١تعجم الكبَت رإلم )ٖ)
 ( .ٓٗٙ( ومسلم رإلم )ٙٙٔ( البخاري رإلم )ٗ)
 (.ٓٗٔٗداود رإلم ) ( أبو٘)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

88 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٛٛ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

واالستدالؿ ْتد   عافشئ فيو نظر م فق٪تا  دؿ على البدا ة باٞتهئ اليمٌت م والكبلـ ىنا يف األداة اليت  
 ٯتسك ُّا .

"  : لقولػػػو م ن بػػػاب التفهػػػر وإزالػػػئ األذىوذلػػػك ألف التسػػػوؾ مػػػم مػػػا ذىػػػب إليػػػو اٟتنابلػػػئ : والػػػراجح
وكػاف مرضػياً للػرب ١تػا فيػو مػن الفهػارة الػيت ٭تبهػا اهلل تعػا  م ومػا كػاف مػن بػاب التفهػَت وإزالػئ م مطهرة للفػم "

كمػا وبػا م كػاف  سػتنثر باليػد اليسػرى  فقف النػيب م ونظَت ذلك االستنثارم األذى فقنو  ستحب باليد اليسرى
 .  (ٔ) د صحيحيف النساف  بقسنا

 : فائدة

  وأصػحاب رسػوؿ اهلل  " أف عةػادة بػن الصػام   : –بقسناد ال بلس بو  –روى ابن أن شيبئ 
 : وفيو ،د   ضعيف عند البيهقػ  عػن جػابر رضػ  اهلل عنػو إلػاؿ،  (ٕ) "كانوا َأرُوحوف والسواؾ على آ انهم 

 .  (ٖ)" موضع القلم من أ ف الكاتا  كاف السواؾ من أ ف النةي " 

 [وأّدىن غةاا وأكتحل وتراا ] : قولو

مػػػا وبػػػا يف ا٠تمسػػػئ إال ابػػػن ماجػػػو بقسػػػناد  : أي  ومػػػاً  ػػػدىن م و ومػػػاً ال  ػػػدىن م ودليػػػا ذلػػػك :  بػػػاً 
 .(ٗ) هنى عن الًتجا إال  باً " " أف النيب  : صحيح

 ىو تسر ح الشعر ودىنو . : والًتجا

 " من كػاف لػو شػعر فليكرمػو : إلاؿ ن أف النيب ١تا وبا يف سنن أن داود بقسناد ،سم وىو مستحب
 واللحيئ كالرأس يف ظاىر كبلـ اٟتنابلئ .م م وىذا عاـ يف شعر الرأس وشعر اللحيئ (٘) "

والشػارع إلػد هنػى عػن كثػَت م ألنػو مػن ا١تباليلػئ يف التػز ن والتهالػك يف التحسػُتم و كره أف  ًتجػا كػا  ػـو
نهػى أف أمتشػط أحػدنا فػي  النةػي والنساف  بقسناد صػحيح أف " من اإلرفاه م وإلد وبا يف سنن أن داود 

" كػاف النػيب  : ويف سنن أن داواد بقسناد صحيح من ،د   َفضالئ بن ُعبيد رض  اهلل عنو إلاؿم (ٙ)كل أـو " 
                                                 

 (.ٜٔ( النساف  رإلم )ٔ)
 (.ٜٗٚٔ( مصنف ابن أن شيبئ رإلم )ٕ)
 (.ٚ٘ٔ( سنن البيهق  الك ى رإلم )ٖ)
 (.ٛ٘ٓ٘( والنساف  رإلم  )ٙ٘ٚٔ( والًتمذي رإلم )ٔٙٔٗ( وأبو داود رإلم )ٖٜٔٙٔ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (.ٖٙٔٗ( أبو داود رإلم )٘)
 (.ٖٕٛم )( والنساف  رإلٕٛ( أبو داود رإلم ) ٙ)
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يب م ويف أن داود أف النػ (ٔ)  لمرنا أف ٨َتْتف  أ،يانػاً " كاف النيب   : وإلاؿم  نهانا عن كثَت من اإلرفاه النيب 
 أي ترؾ كثَت من التنعم يف الثوب والبدف . : (ٕ) " إف الةذا ة من اإلأماف"  : إلاؿ 

" أف أبػػػا إلتػػػادة  : ١تػػػا وبػػػا يف النسػػػاف  بقسػػػناد صػػػحيحم و٬تػػػوز أف  رجػػػا شػػػعره كػػػا  ػػػـو عنػػػد اٟتاجػػػئ
إليػو،  فأمره أف ُأحسن"  : فسلؿ النػيب -أي شعر كثَت  ضرب على كتفو-األنصاري كانا لو ُٚتَّئ ضخمئ 

 .( ٖ) وأف أَػَترجال كل أـو "

"ا١تسػػتحب أف  فعػػا مػػا ىػػو األصػػلح لبدنػػوم كاليلسػػا ٔتػػا  ،ػػار ببلػػد رقػػبم ألف  : وإلػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ
ال م إلد  فعا الفعا ١تعٌت  عػم ذلػك النػوع و ػَته "م وألف النيب  ا١تقصود ترجيا الشعر وىو فعا الصحابئ 

 كما إلرر ىذا شيخ اإلسبلـ رٛتو اهلل .م لعاـفيكوف ا١تشروع ىو األمر ام ١تعٌت ٮتصو

 وا١تقصود ىو إكراـ الشعر م فقذا ،صا إكرامو بيلَت الدىن فقنو  كوف مستحباً. 

 ىا السنئ اٗتاذ الشعر أـ ،لقو ؟ 

وال م أو إ  منكبيوم و فيلو إ  أذنيوم ا١تشهور يف ا١تذىب أف اٗتاذ الشعر سنئ إال أف  شق عليو إكرامو
 ه على ذلك .بلس بالز اد

: " أيولو نقوى عليو اٗتذناه م ولكن لػو ُكْلفػئ وُمْؤنػئ  -أي اٗتاذ الشعر -إلاؿ اإلماـ أٛتد: " ىو سنئ 
كػاف لػو شػعر َأْضػرب أف النةػي"  فقػد وبػا يف الصػحيحُتم يف تسر٭تو ودىنو ومشفو م وىو فعػا النػيب 

كػاف أ،يانػاً إ    :  عػٍتم (٘) "شحمة أ نو  كاف لو شعر إلى أف النةيم ووبا يف مسلم " ( ٗ) " على منكةو
 إ  منكبو م وأ،ياناً إ  شحمئ أذنو .

 ولكن اٗتاذ الشعر إف كاف فيو فتنئ كالشاب األمرد و٨توه فقنو  نهى عن ذلك .

 أما ،لق الرأس فقد أٚتع العلما  على إبا،تو م كما إلاؿ ذلك ابن عبد ال   رٛتو اهلل .

 أنو ال  كره . : وا١تذىب

                                                 
 (.ٓٙٔٗ(  أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٔٙٔٗ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٖٕٚ٘(  النساف  رإلم )ٖ)
 (.ٖٖٕٛ( ومسلم رإلم )ٖٖٛ٘(  البخاري رإلم )ٗ)
 (.ٖٖٕٛ( مسلم رإلم )٘)
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  كره ليلَت ،ج أو عمرة أو ،اجئ . : ووعن 

 " كانوا  كرىونو "  أي السلف . : وإلاؿ

ألف لػي  كػا ؛ يف صفئ ا٠توارج أف " سػيماىم التحليػق " م وىػذا ال  قتضػ  التحػرًن وإلد ذكر النيب 
 أف تركو أو  إال يف ،ج أو عمرة أو ،اجئ . : فاألظهرم تشبو ٤تـر

 أـ  فرإلو فرإلاً ؟ وإذا اٗتذ َشْعراً فها  سدلو سدالً 

 ىو أف  رسا الشعر من  َت أف  فرإلو .  : السدؿ

 فيجعا شعره فرإلتُت .م والَفْرؽ: أف  عزلو من وس  رأسو

م ويف الصػحيحُت عػن ابػن عبػاس رضػ  اهلل عنهمػا  أف الفرؽ ىػو آخػر األمػر ن مػن فعلػو  : واٞتواب
، وكاف المشػركوف أفرقػوف رؤوسػهم ، وكػاف - أي  رسػلوهنا -كاف أىل الكتاب َأْسِدلوف أشعارىم "  : إلاؿ

 " ناصيتو ثم فَػَرؽ بعدُ  أحا أف أوافق أىل الكتاب فيما لم أؤمر بو ، فسدؿ رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل 
 م وإلد اتفق أىا العلم على استحباب ذلك . (ٕ) " ثم أُمر بالفرؽ ففرؽ"  : م ويف روا ئ(ٔ)

 فقذا فرإلو جعلو عقيصتُت .

" أبػػو عبيػػدة كانػػا لػػو َعقيصػػتاف م وعثمػػاف كانػػا لػػو َعقيصػػتاف"  م وىػػذا كػػاف فعػػا  إلػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد:
 والعقص: الّل  وإدخاؿ أقراؼ الشعر يف أصولو وجعلو ضفافر .م العرب

 يف وجوب إعفا  اللحيئ . :مسألة

 " أْحفوا الشوارب وأْعفوا اللحىإلاؿ:  بقعفا  اللحيئ م فف  الصحيحُت أف النيب  إلد أمر النيب 
م ويف  (ٗ)  وفِّػروا اللاحػى وأْحفػوا الشػوارب "، " خالفوا المشركين : إلاؿ م ويف الصحيحُت أف النيب  (ٖ) "

 .(ٔ) " أرخوا اللحى "مسلم: 
                                                 

 (.ٖٖٕٙ( ومسلم رإلم )ٖٚ٘٘( البخاري رإلم ) ٔ)
رواىا عبدالرزاؽ يف مصنفو باب كتاب العلم / باب الشعر / ) ( ي أجد ىذه الروا ئ يف األبواب اليت تقدـ ذكرىا يف الصحيحُت . و  ٕ)

( عن  عبيد اهلل ابن عبد اهلل بن عتبئ  إلاؿ: ١تا إلدـ النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١تد نئ وجد أىا الكتاب  سدلوف ٕٛٔ٘ٓ( / رإلم ) ٕٔٚ/ٔٔ
 صنع أىا الكتاب م فسدؿ م مث أمر بالفرؽ ففرؽ م فكاف الشعر م ووجد ا١تشركُت  فرإلوفم وكاف إذا شك يف أمر ي  ؤمر فيو بش   صنع ما 

 الفرؽ آخر األمر ن. وىو كما ذكر احملقق.
 (.ٜٕ٘( ومسلم رإلم )ٖٜٛ٘( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٜٕ٘( ومسلم رإلم )ٕٜٛ٘( البخاري رإلم )ٗ)
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 الشعر النابا على ا٠تد ن والذإلن م كما ذكر ذلك صا،ب لساف العرب و َته . : واللحيئ

 نك وىو الذي فيو األسناف  . ىو عظم اٟت : واللح ؛ ىو ٣تمع الَلْحيُت : والذإلن

واأل،اد   ا١تتقدمئ تدؿ على وجوب إعفافها م وإلد صرح بتحرًن ،لقها شيخ اإلسبلـ ابن تيميػئ وابػن 
عبد ال  و،كى ابن ،ـز اإلٚتاع على أف إعفا  اللحيئ فرضم و دؿ على ذلػك األ،اد ػ  السػابقئ م وإلػد إلػاؿ 

 :   "من َتَشةاو بقـو فهو منهم" (ٕ) . 

 تثٌت اٟتنابلئ والشافعيئ ماي  ستهجن قو٢تا.واس
  ؟  وىا  كره لو أف  لخذ منها ما زاد على القبضئ

واٞتػواب أنػػو ال  كػره وىػػو ا١تػذىبم وإلػػد فعػا ذلػػك ابػن عمػػر يف اٟتػج والعمػػرة م فقػد روى البخػػاري أف 
م ونػػص اإلمػػاـ (ٖ) " " كػػاف إذا ،ػج أو اعتمػػر إلػػب  علػػى ٟتيتػػو م فمػا َفَضػػا أخػػذه : مػػاابػن عمػػر رضػػ  اهلل عنه

وأخذ أٛتد من ،اجبيو وعارضيوم وكذلك نص عليو الشافع  إذا كػاف يف ،ػج أو عمػرة م أٛتد على جواز ذلك
. 

وأعفػػوا م "  (ٗ)" أرخػػوا اللحػػى"  : وكػػره ذلػػك اٟتسػػن وإلتػػادة؛ واسػػتدلوا بققبلإلػػات النصػػوص ا١تتقدمػػئ 
عفافهػا م وىػو فعػا النػيب عليػو الصػبلة والسػبلـ م وظػاىر ىػذه األ،اد ػ  وجػوب إ : إلػالوام و َتىا  (٘)" اللحى

 :  قػرأ يف الظهػر والعصػر ؟ فقػاؿ " أكػاف النػيب  : فقيػا لػوم فقد وبا يف البخاري أف خبػاب بػن األرّت سػتا
 .  (ٙ)مب كنػتم تعرفوف ذلك ؟ فقاؿ: باضفراب ٟتيتو " : نعم م فقيا لو

  دعها عرضاً وقواًل.ي  ثبا أنو أخذ من ٟتيتو شيتاًم با كاف  فالنيب 

فاٟتػػد   م (ٚ) " كػػاف أأخػػذ مػػن لحيتػػو مػػن عرضػػها وطولهػػا  أف النةػػي"  : وأمػػا مػػا رواه الًتمػػذي
 منكر ال  صح م استنكره البخاري و َته . 

 واختار الشيخ ٤تمد بن إبراىيم رٛتو اهلل ا١تنع من ذلك .
                                                                                                                                                                       

 (.ٕٙٙ( مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٗٔٔ٘( ومسند أٛتد رإلم )ٖٔٓٗ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٕٜٛ٘( البخاري رإلم )ٖ)
 (سبق ٗتر٬تو.ٗ)
 (سبق ٗتر٬تو.٘)
 (.ٓٙٚ( البخاري رإلم )ٙ)
 (.ٕٕٙٚ( الًتمذي رإلم )ٚ)
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؛ عفا ىػااد علػى القبضػئ ال  نػايف إفقنػو  ػدؿ علػى أف أخػذ مػا ز م لفعػا ابػن عمػر؛ جواز ذلك : واألظهر
وابػػن عمػػر رضػػ  اهلل م وأإلػػواؿ الصػػحابئ تقيّػػد إقبلإلػػات النصػػوصم ألف الػػذي  بقػػى بعػػد أخػػذ القبضػػئ وافػػٌر كثػػَت

مػػا ي م ىػػو عػػدـ أخػػذ شػػ   منهػػا ٟتػػد   خبػػاب : عنهمػػا ىػػو راوي ،ػػد   وجػػوب إعفػػا  اللحيػػوم واألفضػػا
 ُ ْستهجن قو٢تا .

 ألنو لي  من اللحيئ م وىو ا١تشهور يف ا١تذىب . ؛ قووال بلس أف  لخذ ما ٖتا ،ل

جزوا " : ويف روا ئم (ٔ)" أحفوا الشوارب"  : إلاؿ ١تا وبا يف الصحيحُت أف النيب م و٭تف الشارب
 وىو أمر بلف  بالغ يف إلّصها .م (ٖ)" أنهكوا الشوارب"  : ويف روا ئم (ٕ)" الشوارب

كمػا إلػاؿ النػووي م وإلػاؿ اإلمػاـ -وال ٭تّفو من أصلو م وأف  قصو ،ىت  بدو أقراؼ الشف : وصفئ ذلك
 ،لق الشارب بدعئ ظهرت يف الناس .  : مالك

 وىو مستحب عند ٚتهور العلما  م إلاؿ النووي: " متفق على استحبابو ".

 وإلاؿ أىا الظاىر بوجوبو .

ا يف ا١تسػػند ١تػػ؛ أنػػو ٬تػػب إلػػص قرفػػو إف كػػاف قػػو بلً ْتيػػ   صػػا إ  قعامػػو م وإال فيسػػتحب : واألظهػػر
 .(ٗ)من لم أأخذ من شاربو فليس منا " "  : إلاؿ أف النيب   -وىو كما إلاؿ  -وسنن الًتمذي م وصححو

" وىػذه الصػييلئ تقتضػ   : لي  على ىد نا وقر قتنا م إلاؿ صا،ب الفػروع : أيم "فليس منا" : وإلولو
 عند أصحابنا التحرًن".

ل تَػْنِتفػػوا الشػػيا "  : إلػاؿ د وسػنن الًتمػذي أف النػػيب نتػػف الشػيب اتفاإلػاً؛ ١تػػا وبػا يف ا١تسػػن وأكػره
 . (٘) " ما من مسلم أشيا شيةةا في اإلسالـ إل كتا لو، ف نو نور المسلم
 [وأكتحل وتراا ]قولو: 

                                                 

 (.ٜٕ٘(مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٕٓٙ(مسلم رإلم )ٕ)
 (.ٖٜٛ٘( البخاري رإلم )ٖ)
 ( .ٕٔٙٚ( والًتمذي رإلم )ٖٕٜٛٔ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (.ٕٕٔٛ( واللف  لو والًتمذي رإلم )ٕٚٙٙ(مسند أٛتد رإلم )٘)
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نػػوع مػػن أنػػواع الكحػػا م وإلػػد  : أي  سػػن لػػو أف  كتحػػا وتػػراً م و سػػن أف  كػػوف ذلػػك باإلٙتػػد م واإلٙتػػد
ف نػو ، علػيكم باإلثمػد"  : إلػاؿ ذي وابػن ماجػو واللفػ  لػو بقسػناد جيػد أف النػيب وبا يف ا١تسند وسنن الًتم

 شعر العينُت . : أي (ٔ) "وأُػْنِة  الشاْعر ، َأْجلو الةصر

وأمػا للرجػاؿ فتوإلػف فيػو م وأما االكتحاؿ باألسود ٦تا ىو من باب الز نئ م فقف كاف للنسا  فػذلك جػافز
لبعػػد ذلػػك عػػن الفتنػػئ م ٓتػػبلؼ الشػػاب م وذلػػك  م إف كػػاف كبػػَت السػػن شػػيخ اإلسػػبلـ م وذكػػر أنػػو  قػػوى جػػوازه

 وىو ٥تتص بالنسا  .م ألنو ز نئ

مث فػػرَّؽ بػػُت الشػػاب الػػذي ٮُتشػػى مػػن م وأنػػا أتوإلػػف فيػػوم وأمػػا الرجػػاؿ فمحػػا نظػػر : إلػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ
 اكتحالو الفتنئ فُيمنعم وبُت الكبَت الذي ال ٮتشى ذلك من اكتحالو فبل ٯتنع.

مػػن اكتحػػل "  : إلػػاؿ ٔتػػا رواه أٛتػػد وأبػػو داود وابػػن ماجػػو أف النػػيب  : : اسػػتدلوا عليػػو[وتػػراً ]و: وإلولػػ
 لكن اٟتد   فيو جهالئ م فهو ضعيف. م (ٕ) " ومن ل فال حرج، من فعل فقد أحسن، فليوتر

 أو  َته .م فعلى ذلك  كتحا ٔتا  كوف مناسباً لعينو من جهئ العدد وتراً 

 [ة في الوضوء مع الذكروتجا التسمي]قولو: 

 والتيمم .م وكذا اليلسام بسم اهلل عند بدا ئ الوضو  : أي ٬تب أف  قوؿ   

 وتسق  بالنسياف .م ٕتب ،اؿ تذكره : أي[م مع الذ كر] : وإلولو

" ال صػبلة  : إلػاؿ مػا رواه ا٠تمسػئ إال النسػاف  أف النػيب  : الدليا على وجوب التسػميئ إلبػا الوضػو 
روب ىذا الحدأث من طرأق أحد م إلاؿ العيػٍت: " (ٖ) م وال وضو  ١تن ي  ذكر اسم اهلل عليو "١تن ال وضو  لو 
أي مػػن كثػػرة قرإلػػو م وإلػػد ،ّسػػنو العراإلػػ  م "قالػػو ثةػػ  لنػػا أف النةػػي وإلػػاؿ ابػػن أن شػػيبئ: " م "عشػػر صػػحابياا 

 لباين ر،م اهلل اٞتميع  .وابن الصبلح وابن كثَت وابن ،جر وا١تنذري م ومن احملدوُت ا١تعاصر ن الشيخ األ

، "إف اهلل تجاوز لي عن أمتي الخطأ: وأما سقوط التسميئ بالنسياف م فالدليا إلوؿ النيب 
 وىو ،د   ،سن .م رواه ابن ماجو (ٗ) وما استكرىوا عليو "، والنسياف

                                                 

 (.ٜٖ٘ٗ( وابن ماجو رإلم )ٚ٘ٚٔ( الًتمذي رإلم )ٜٙٓ٘ٔأٛتد )( مسند ٔ)
 (.ٜٖٛٗ( وابن ماجو رإلم )ٖ٘( وأبو داود رإلم )ٜٙ٘ٛ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 ( ٕ٘( والًتمذي رإلم )ٜٖٛ( وابن ماجو رإلم )ٔٓٔ(وأبو داود رإلم )ٖٛٛٔٔ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
 (.ٖٕٗٓ( ابن ماجو رإلم )ٗ)
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ذُكر م فقذا أف التسميئ واجبئ عند الوضو  و٨توه من اليلسا والتيمم مع ال : ىذا ىو ا١تشهور يف ا١تذىب
 ترؾ التسميئ عمداً بفا وضوؤه م وإذا كاف ناسياً فقف وضو ه صحيح .

أنػػو إف ذكػػر التسػػميئ يف أونػػا  الوضػػو  اسػػتلنف الوضػػو  مػػع التسػػميئم أي -كمػػا يف ا١تنتهػػى -وا١تػػذىب 
 وي  كما وضو ه خبلفاً ١تا يف اإلإلناع وأكثر األصحاب .م ابتدأه من جد د

روا ئ عن اإلماـ أٛتد إ  أف التسميئ سػّنئ يف الوضػو  م واختػار ىػذه الروا ػئ وذىب ٚتهور الفقها  وىو 
 ا٠ترإل  وابن أن موسى وا١توفق والشارح و َتىم .

بلنو ضعيف ال  ثبا م إلاؿ اإلماـ أٛتد: " ال أعلم فيو ،د ثاً لو إسػناد جيػد "م  : وأجابوا عن اٟتد  
 التسميئ يف الوضو . : أي

يف الصػػحاح والسػػنن وا١تسػػانيد يف صػػفئ وضػػوفو عػػدـ ذكػػر التسػػميئ م كحػػد    واحملفػػوظ عػػن النػػيب 
عثماف وعبد اهلل بن ز د و َت٫تا م ومعلـو أف اٟتػد   إ٪تػا ٭تسػن بفرإلػو وشػواىده إذا ي  كػن ٥تالفػاً لؤل،اد ػ  

 الصحاح وعلى ذلك فاٟتد   معلوؿ . 

 : بلئ واَّد بػن تيميػئ وابػن عبػد القػوي إ وذىب اإلماـ أٛتد يف روا ئ عنو اختارىا أبو ا٠تفاب من اٟتنا
 وىو ظاىر اٟتد   ا١تتقدـ .م أف التسميئ فرض عند الذكر والنسيافم فلو تركها ناسياً فقف وضو ه باقا

١تػا تقػدـ مػن ضػعف اٟتػد   الػوارد يف ىػذا البػاب م واهلل ؛ أف التسػميئ سػنئ مسػتحبئ : وأصّح األقػواؿ
 أعلم . 

 

 

 [ما لم أخف على نفسووأجا الختاف ] : قولو 

" الفطػػرة  : إلػػاؿ أف النػػيب م مػػن أمػػور الففػػرة م ويف الصػػحيحُت مػػن ،ػػد   أن ىر ػػرة : ا٠تتػػاف   
"مػػن  : م وإلولػػو  (ٔ) ونَػْتػػف اإِلبِػػط "، وتقلػػيم األظػػافر، وقػػا الشػػارب، والْسػػِتْحداد، الختػػاف : خمػػس
أف ىذا األمر مشروع م وإلد  كوف واجبػاً م وإلػد  : ا تفيدوال استحباباً بعينو م وإ٪تم ال تفيد وجوباً بعينو الفطرة"

  كوف مستحباً.
                                                 

 (.ٕٚ٘م رإلم )( ومسلٜٔٛ٘( البخاري رإلم )ٔ)
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  سمى عندنا بػ " الفهارة ". : ا٠تتاف

 إلفع اٞتلدة اليت فوؽ اَٟتَشَفئ. : وىو يف الذََّكر

 وتسمى الَقلفئ. م القفع من جلدة زافدة فوؽ ٤تا اإل بلج تشبو عرؼ الد ك : ويف األنثى

وىػػػو مػػػذىب م أو أنثػػػى م ىػػػذا ىػػػو ا١تػػػذىبم سػػػوا  كػػػاف ا١تختػػػوف ذكػػػراً  [فو٬تػػػب ا٠تتػػػا]إلػػػاؿ ا١تؤلػػػف: 
 الشافعيئ .

أَلْػػق َعْنػػك "  : إلػػاؿ ١تػػن أسػػلم واسػػتدلوا: ٔتػػا وبػػا يف مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػد وسػػنن أن داود م أف النػػيب 
 فهذا أمر م واألمر ظاىره الوجوب .م (ٔ) " واْخَتِتن، َشْعر الك ْفر

األقلػف ل تجػوز شػهادتو ول تقةػل لػو صػالة ، ول تؤكػل لػو "  : ضػ  اهلل عنهمػا واستدلوا بقوؿ ابن عبػاس ر 
 م رواه ابن أن شيبئ بقسناد صحيح . (ٕ)"   بيحو

إين رأ ػػػا َملِػػػك  : وألف ا٠تتػػاف شػػػعار ا١تسػػلمُت الػػػذي  تميػػػزوف بػػو عػػػن النصػػارى م ويف البخػػػاري أف ىرإلػػػا إلػػاؿ
 . (ٖ)ا٠تتاف إلد َظَهر

: أنػػو واجػػب يف ،ػػق الرجػػاؿ دوف النسػػا  م واختػػاره ا١توفػػق والشػػيخ عبػػد الػػرٛتن وعػػن اإلمػػاـ أٛتػػد روا ػػئ
 السعدي م وأفتا بو اللجنئ الدافمئ.

م واٟتػػد   (ٗ) " الِختػػاف ُسػػناة للرجػػاؿ َمْكُرمػػة للنسػػاء"  : إلػػاؿ واسػػتدلوا ٔتػػا رواه أٛتػػد يف مسػػنده أف النػػيب 
 فيو اٟتجاج بن أرقاة وىو ضعيف .م ضعيف

 بو يف ،قها . ولعدـ األمر

وألنػػو يف ،ػػق الرجػػا  توصػػا بػػو إ  كمػػاؿ الفهػػارة م ألف ىػػذه اٞتلػػدة الػػيت تُقفػػع يف ا٠تتػػاف  بقػػى ُّػػا شػػ   مػػن 
و ا تػو يف ،قهػا أف  قلػا شػهولام ولػذا م ولي  ىذا ا١تعٌت يف ا١ترأةم البوؿ و٬تتمع بعد خروجو من وقب اٟتشفئ

ألف ا١تقصود ىػو م ف ال تؤخذ كا ىذه اٞتلدة بالنسبئ للمرأةأ : وىو ا١تذىب -على القوؿ بو  -فقف ا١تستحب 
 تقليا الشهوة .

                                                 
 (.ٖٙ٘( وأبو داود رإلم )ٓٚٗ٘ٔ( مسند أٛتد )ٔ)
 (.ٖٖٖٕٗ( مصنف ابن أن شيبئ رإلم )ٕ)
 (.ٚ(البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٖٕٛٚٓ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
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م فقف ذلك أ،ظى للمرأةم " ال تَػْنِهِك  : ويف سنن أن داود أف امرأة كانا َٗتْنِت با١تد نئ فقاؿ ٢تا النيب 
 وسنده ضعيف .م (ٔ)وأ،ب للبعا"

الختػاف "  : جاؿ والنسا  م للحػد   ا١تتقػدـأنو سنئ مفلقاً للر  : وذىب أبو ،نيفئ وىو روا ئ عن أٛتد
 م وتقدـ أف اٟتد   ضعيف.  (ٕ)" سنة للرجاؿ مكرمة للنساء

 والراجح أنو واجب يف ،ق الرجاؿ دوف النسا  ١تا تقدـ.

 [ما لم أخف على نفسو تلفاا أو ضرراا ]قولو: 

م وإلاؿ (ٖ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ ألف الواجب  سق  عند العجز وخوؼ التلف م إلاؿ تعا : 
 :  "م وإلاؿ  ( ٗ) " إ ا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم : " ل ضرر ول ضرار " (٘). 

 :  مسألة
 ٬تب ا٠تتاف عند البلوغ م فبل ٬توز تلخَته عنو . 

م ؟ ِمثْػُا َمػػْن أنػػا ،ػُت إلُػػِب  النػػيب  : مػػا رواه البخػػاري عػن ابػػن عبػػاس أنػو سػػتا : و ػدؿ علػػى ذلػك
 ،ىت  ناىز البلوغ.  : أيم (ٙ) " ذ َمْختوف ، وكانوا ل َأْخػتػُِنوف الرجل حتى أُدِرؾأنا أومن"  : فقاؿ

فهػػذه سػػػنئ العػػرب م وىػػػو أهنػػم ال ٮتتنػػػوف اليلػػبلـ ،ػػػىت  ػػدرؾ البلػػػوغ م وألنػػو إلبػػػا البلػػوغ لػػػي  مكلفػػػاً م 
نشػػػل علػػػى أكمػػػا وليم وىػػػو إلػػػوؿ األكثػػػر م ألنػػػو أسػػػرع يف الػػػ  م وا٠تتػػػاف يف زمػػػن الصػػػيلر أفضػػػا إ  سػػػن التمييػػػز

 األ،واؿ .

؛ وىػػو إلػػوؿ اٟتسػػن البصػػريم مػػن الػػوالدة إ  اليػػـو السػػابع : أيم و كػػره يف ا١تػػذىب يف سػػابع  ػػـو وإلبلػػو
 ألنو فعا اليهود م فقهنم ٮتتنوف يف اليـو السابع . : إلالوا

ن أف ول نعلػم مػع َمػن منػع ِمػ"  : ال  كػرهم وىػو مػذىب الشػافعيئ وإلػوؿ ابػن ا١تنػذرم إلػاؿ : وعن أٛتػد
َخػػنَتَ إسػػحاؽ يف  ػػػـو  " م وإلػػد ذكػػر شػػيخ اإلسػػبلـ أف إبػػراىيم  أخػػتن الصػػةي فػػي اليػػـو السػػابع ُحجػػة

                                                 

 (.ٕٔٚ٘( أبو داود )ٔ)
 (سبق ٗتر٬تو.ٕ)
 (.ٙٔ(سورة التيلابن آ ئ )ٖ)
 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚ( البخاري رإلم )ٗ)
 (.ٕٖٖٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚ) ( البخاري رإلم٘)
 (.ٜٔٗ٘( البخاري رإلم ) ٙ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

97 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٜٚ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

سػػابعوم فكانػػا سػػنئ يف بػػٍت إسػػحاؽ م ومػػنهم اليهػػود م وخػػنت إٝتاعيػػا عنػػد بلو ػػو م فكانػػا سػػنئ يف بنيػػو مػػن 
 وكٌا سنُئ عن إبراىيم عليو السبلـ . م العرب

 أنو ال  كره . : فالراجح

 :  ألةمس

 "وال ٮُتْنَتُ أ،ٌد بعد ا١توت". : إلاؿ شيخ اإلسبلـ

 و كره وىو ا١تذىب وقب أذف صيب ال جار ئ وىو منصوص أٛتد.

و٭تـر النمص والوشم اتفاإلاًم وكذا ٭تـر وصا شعر بشعر وىو ا١تذىبم ولو شعر ُّيمئم وعن أٛتػد ولػو 
 ب ا١تالكيئ.بيلَت شعر إف أشبو الشعر كصوؼ ببل ،اجئم وىو الصواب وىو مذى

 و٢تا ٖتسُت بشرة الوجو بتحمَت و٨توه وىو ا١تذىب.

م وىػو ،لػق العانػئ م وىػو مسػتحب باالتفػاؽ م كمػا إلػاؿ النػووي : من أمور الففرة )االسػتحداد( الثاني
 ولو إَلص و وإزالتو ٔتا شا  .

 وتقدـ الكبلـ عليو.م من أمور الففرة )إلص الشارب( الثالث

 قليم األظافر( م وىو مستحب باالتفاؽ.من أمور الففرة )تالرابع 

مث السبابئ م مث البنصرم مث اإلُّاـم مث الوسفىم أنو  قلم أظفاره ٥تالفاً بلف  بدأ ٓتنصر اليمٌت : وا١تذىب
 مث البنصرم وىذه صفئ ا١تخالفئ .م مث السبابئم مث ا٠تنصرم مث الوسفىم م  مث إُّاـ اليسرى

م اٟتػد   ال أصػا لػو وُردَّ بػلفم (ٔ) " م أظفاره مخالفاا لم أَػَر رمػداا من قلّ "  : إلاؿ ١تا روي أف النيب 
 " .ىذا من أقةح الموضوعات"   : وإلاؿ ابن القيم

أعجةػو التػيمن فػي تنعلػو وترجلػو  كػاف النةػي مث اليسػرى م فقػد " م والسنئ التيامن م فيبدأ بيده اليمٌت
 ٛتن السعدي.م واختاره الشيخ عبد الر ( ٕ) " وطهوره وفي شأنو كلو

  :  مسألة

                                                 
 (.ٖٕٖ( ا١تنار ا١تنيف رإلم )ٔ)
 (.ٜٖٙ( ومسلم رإلم )ٛٙٔ( البخاري رإلم )ٕ)
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 وما  لخذه من شعره .م ا١تذىب أنو  ستحب لو دفن إُلبلمئ أظفاره

 .(ٔ) " كاف أدفن أظفاره أف النةيويف ذلك ،د   رواه الف اين بقسناد ضعيف جداً " 

 " .كاف ابن عمر أفعلو"  : ونص على استحبابو اإلماـ أٛتد م وإلاؿ

 وكذلك لتبل  عب  بو سحرة الناس .

 كما إلاؿ النووي رٛتو اهلل .-وىو مستحب باالتفاؽ م م  من أمور الففرة )نتف اإلب (ا٠تا

كمػػا صػػرّح بػػو اٟتػػد   م وإف َ،َلَقػػو أو أزالػػو بػػالنػ ْورة وىػػ  أخػػبلط تسػػتعما إلزالػػئ م أف  نػػػتفو : والسػػنئ
 الشعر فبل بلسم ألف ا١تقصود النظافئ . 

 أف النةػي "  : ١تػا روى البيلػويم ر بلخػذه كػا أسػبوعا١تذىب أنو  لخذ أظفاره وشػعره ا١تػلمو  : مسللئ
م واٟتد   إسناده ضػعيف جػداً م (ٕ)" كاف أقا شاربو وأأخذ من أظفاره قةل أف أخرج إلى صالة الجمعة

 . ال  ثبا عن النيب 

ُوقِّػ  لنػا "  : وال  ًتكو فوؽ أربعُت  وماً وىو ا١تذىبم ١تا يف صػحيح مسػلم عػن أنػ  بػن مالػك م إلػاؿ
 .(ٖ) "ّا الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة ألّ نترؾ  لك أكثر من أربعين أوماا في ق

معنػى ىػػذا الحػدأث أنهػم ل أػؤخروف فعػل ىػػذه األشػياء عػن وقتهػا فػػ ف " : ومعنػاه كمػا إلػاؿ النػووي
قػاا، وقػاؿ فػي أخروىا فػال أؤخرونهػا أكثػر مػن أربعػين أومػاا ولػيس معنػاه اإل ف فػي التػأخير عػن أربعػين مطل

تقلػػيم األظػػافر: وأمػػا التوقيػػ  فػػي تقلػػيم األظػػافر فهػػو معتةػػر بطولهػػا فمتػػى طالػػ  قلمهػػا وأختلػػف  لػػك 
 ".باختالؼ األشخاص واألحواؿ وكذا الضابط في قا الشارب ونتف اإلبط وحلق العانة

 واٟتكم  دور مع علتو وجوداً وعدماً .

 أربعُت  وماً . أنو إذا تركها فبل  نبيل  أف  تجاوز : فا١تراد

 [وأكره الَقَزع]قولو: 

 ٚتع إلَػْزعػئ م وى : الِقْفعئ من السحاب . الَقَزع:
                                                 

 (.ٖٜٛ٘(  ا١تعجم األوس  رإلم )ٔ)
 (.ٕٛٓ٘( والبيهق  يف شعب اإلٯتاف)ٜٕٔٛ(. البحر الزخار مسند البزار)ٜٖٛٔ( شرح السنئ للبيلوي )ٕ)
 (.ٕٛ٘( مسلم رإلم )ٖ)
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أو م أو وسػفوم سوا  كاف ما ٭تلقو ىو مقدـ رأسوم وا١تراد بو ىنا: ،لق بع  شعر الرأس م وترؾ بعضو
 ا إلاؿ ىذا ابن القيم . كمم كما  فعلو األوباش والسفام و ًتؾ باإليو م وكلف ٭تلق جوانبو و ًتؾ وسفوم مؤخره

ما  : إليا لنافعم " نهى عن القاَزع أف النةي "  : ما وبا يف الصحيحُت : والدليا على ا١تنع من ذلك
 .(ٔ) " وأُترؾ بعضو، أف ُأْحلق بعض رأس الصةي"  : إلاؿم الَقزَع ؟

ُ،ِلق بع  شعره رأى صبياً إلد  أف النيب  : ويف مسند أٛتد وسنن أن داود والنساف  بقسناد صحيح
 .(ٕ) " أو ْاترُُكوه ُكلاو، اْحِلقوه ُكلاو"  : وإلاؿم فنهاىم عن ذلكم وتُرِؾ بعضو

   مػػن تشػػةو بقػػـو فهػػو وٚتػػاىَت أىػػا العلػػم علػػى أنػػو مكػػروه م لكػػن إف كػػاف فيػػو تشػػّبو َ،ػػرـُ ٟتػػد  : "
 .(ٖ) " منهم

 [السواؾ : ومن سنن الوضوء] : قولو

 . وتقدـ أنو  تلكد عند الوضو 

لػول أف "  : إلػاؿ و دؿ على ذلك مػا وبػا يف مسػند أٛتػد وسػنن النسػاف  بقسػناد صػحيح أف النػيب 
عنػػػد ا١تضمضػػػئ يف ا١تشػػػهور يف ا١تػػػذىب  : م و٤تلػػػو(ٗ) "أشػػػق علػػػى أمتػػػي ألمػػػرتهم بالسػػػواؾ عنػػػد كػػػل وضػػػوء 

لػػى ورفػػع  لػػك إ -أب أسػػتاؾ  -أنػػو تمضػػمض وأدخػػل بعػػض أصػػابعو فػػي فيػػو "  : م وفيػػوٟتػد   علػػ  
فػػػقف ا١تضمضػػػئ ىػػػ  ا١توضػػػع الػػػذي م م وتقػػػدـ أف اٟتػػػد   ضػػػعيف م لكػػػن ا١تعػػػٌت  ػػػدؿ علػػػى ذلػػػك(٘)"  النةػػػي 

  نظف فيو الفم م فناسب أف  ستاؾ مع ا١تضمضئ.

 [وغسل الكفين ثالثاا ]قولو: 

" بيلَت خبلؼ نعلمو " م ويف  :  سا الكفُت يف أوؿ الوضو  مستحب باتفاؽ أىا العلم م إلاؿ ا١توفق 
مث م مث ٘تضػػم  واستنشػػق واسػػتنثرم " أنػػو دعػػا بوضػػو  فيلسػػا كفيػػو وبلوػػاً  : يف الصػػحيحُت عثمػػاف  ،ػػد  

 مث إلاؿ: " ىكذا رأ ا رسػوؿ اهلل م مث  سا رجليو وبلواً م مث  سا  د و إ  ا١ترفقُت وبلواً م  سا وجهو وبلواً 

                                                 
 (.  ٕٕٓٔ( ومسلم رإلم )ٕٜٓ٘( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٖٜٚٗ( ومسند أٛتد رإلم )ٔ٘ٓ٘( والنساف  رإلم  )ٜ٘ٔٗ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٜٕ٘ٙ( والًتمذي رإلم )ٖٔٓٗ(  أبو داود رإلم )ٖ)
)ٕٖٖٓ( وسنن النساف  الك ى رإلم )ٕٜٜٛ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)  (.ٕٛٙ/ٕ( وذكره البخاري معلقاً بصييلئ اٞتـز
 ( سبق ٗتر٬تو.٘)
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غفػر لػو مػا تقػدـ ، يهمػا نفسػول ُأَحػدِّث ف، ثم صػلى ركعتػين، من توضأ نحو وضوئي ىذا"  : وإلاؿم  توضل
 أف  يلسا  د و من أقراؼ األصابع إ  الر ْسِغ . : م وا١تراد بيلسا الكفُت(ٔ) " من  نةو

 [وأجا من نـو ليل ناقض للوضوء]قولو: 

تقدـ يف باب ا١تيػاه وجػوب  سػا الكفػُت مػن نػـو ليػا نػاإل  للوضػو م وتقػدـ الػدليا علػى ذلػكم وىػ  
وليسػػػا مػػػن الوضػػػو  م فيجػػوز تقػػػدٯتهما علػػػى الوضػػػو  بػػػزمن قو ػػػا م وىػػػو ظػػػاىر قهػػارٌة منفػػػردٌة علػػػى ا١تػػػذىب 

 اٟتد   .

 ألهنا قهارة منفردة .؛ نيَّئ م وال تكف  نيَّئ الوضو  أو اليلسا -على ا١تذىب  -و شًتط ٢تا 

 تكف  م وىو أظهر . : وإليا

 سهواً كالتسميئ.  -يف ا١تذىب  -و سق   سلهما 

 فقهنا تسق  سهواً .وإلياساً على واجبات الصبلة 

 [والةداءة بمضمضة ثم استنشاؽ: ]قولو

: وجهو م ودليا ذلك مػا وبػا يف مسػلممث االستنشاؽ م مث  يلسا م ا١تستحب أف  بدأ با١تضمضئ : أي
 تفيد الًتتيب . [مث]م و  (ٕ) "مضمض ثم استنثر ثم غسل وجهو ثالثاا  أف النةي" 

١تػػا وبػػا يف ا١تتفػػق عليػػو مػػن ،ػػد   عبػػد اهلل ؛ وا،ػػدة أف  تمضػػم  و ستنشػػق مػػن َ ْرفػػئ  : وا١تسػػتحب
 . (ٖ) "بثالث غرفات ، مضمض واستنشق ثالثاا   أف النةي"  : بن ز د

 : أيم (ٗ) "  كاف أفصل بين المضمضة والستنشػاؽ  أف النةي"  : وأما ما جا  يف سػنن أن داود
 : وىػو ضػعيف م إلػاؿ ابػن القػيمم ليمليػ  بػن أن سػ : فاٟتد   فيوم مث  ستنشق بكف آخرم  تمضم  بكف

 " . ولم أجئ الَفْصل بين المضمضة والستنشاؽ في حدأٍث صحيٍح ألةتة "

                                                 
 (.ٕٕٙ( ومسلم رإلم )ٗٙٔ( البخاري رإلم ) ٔ)
 (.ٖٕٙ( مسلم رإلم )ٕ)
 (.ٖٕ٘( ومسلم رإلم )ٕٜٔ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٜٖٔ( أبو داود رإلم )ٗ)
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فصل  أف النةي "  : وإلد ذكر صا،ب الفتح ،د ثاً رواه ابن السكن من ،د   عثماف وعل  وفيو
 وتقدـ إلوؿ ابن القيم رٛتو اهلل .م وي  ذكر سندهم " بين المضمضة والستنشاؽ

 ى  ٖتر ك ا١تا  يف الفم . : ا١تضمضئو 

 ىو جذبو إ  باقن األنف . : واالستنشاؽ

ألف العػػادة أف اإلنسػػاف إذا استنشػػق ا١تػػا  فقنػػو ؛ ىػػو قر،ػػو مػػن األنػػف م وي  ػػذكره ا١تؤلػػف : واالسػػتنثار
  ستنثره .

عجةػو التػيمن كػاف أ  أف النةي "  : ٟتد  ؛ أف ا١تضمضئ واالستنشاؽ  كوناف باليد اليمٌت : وا١تذىب
فقنػػو إزالػػئ أذى م فاسػػتحب أف  كػػوف م ٓتػػبلؼ االسػػتنثار م (ٕ)ويف أن داواد " ويف قهػػوره " (ٔ)" فػػي شػػأنو كلػػو
 بيده اليسرى .

 بقسناد صحيح . (ٖ)يف سنن النساف  وصح ذلك عن النيب 

 :[والمةالغة فيهما لغير صائم: ]قولو

١تػػا روى األربعػػئ وأٛتػػد مػػن ،ػػد   َلِقػػي  بػػن ؛ متسػػتحب ا١تباليلػػئ يف ا١تضمضػػئ واالستنشػػاؽ ليلػػَت صػػاف
وبػالْغ فػي الستنشػاؽ إل أف تكػوف ، وَخلِّػل بػين األصػابع، َأْسةغ الوضػوء"  : إلاؿ لو أف النيب  َصِ َة 
 .  (ٗ) " صائماا 

 –وتقػػػػاس عليػػػػو ا١تضمضػػػػػئ  –أف ا١تباليلػػػػئ يف االستنشػػػػاؽ سػػػػػنٌئ  : فيػػػػػوم وإلولػػػػو: )بػػػػالغ يف االستنشػػػػاؽ(
 أسبغ الوضو  ". " : وٟتد  

 : بػػلف ٬تػػذب ا١تػػا  بنَػَفسػػو ،ػػىت  صػػا إ  أإلصػػى أنفػػو م وا١تباليلػػئ يف ا١تضمضػػئ : وا١تباليلػػئ يف االستنشػػاؽ
 بلف ٭ترؾ ا١تا  بقوة ،ىت  صا إ  أإلصى جوانب الفم .

                                                 

 (سبق ٗتر٬تو.ٔ)
 (سبق ٗتر٬تو.ٕ)
 (.ٜٔ( النساف  رإلم )ٖ)
 (.ٛٗٗ( وابن ماجو رإلم )ٗٔٔ( والنساف  رإلم )ٖٛ( والًتمذي رإلم )ٖٕٙٙ( وأبو داود رإلم )ٖٖٛٙٔ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
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 فبلبػػّد مػػن ٖتر كػػو يف الفػػم م ألف إدخالػػو إ  الفػػم بػػبلم والواجػػب يف ا١تضمضػػئ ٣تػػرد إدارة ا١تػػا  يف الفػػم
ٖتر ػػػك ال ُ سػػػمى مضمضػػػًئ م وكػػػذلك الواجػػػب يف االستنشػػػاؽ جذبػػػو إ  بػػػاقن األنػػػف م وال  كفػػػ  وضػػػعو يف 

 فبل  سمى ذلك استنشاإلاً وىو ا١تذىب. م األنف بدوف جذب إ  باقن األنف

 يف ا١تذىب:  كف  وضع ا١تا  يف فيو وإف ي ٭تركو. والوجو الثاني

  للفػػػػػم با١تضػػػػػممئ إلػػػػد ،صػػػػػا م وكػػػػػذا لػػػػو اسػػػػػتعفو بعػػػػػد ولػػػػو بلػػػػػع ا١تػػػػا  بعػػػػػد ا١تضمضػػػػػئ م ألف اليلسػػػػا 
 االستنشاؽ .

ألهنػػػا إلػػػد تػػػؤدي إ  ابػػػتبلع ا١تػػػا  أو نزولػػػو مػػػن م و نهػػػى الصػػػافم عػػػن ا١تباليلػػػئ يف ا١تضمضػػػئ واالستنشػػػاؽ
 األنف إ  ا١تعدة .

م فػقف   إ٘تامػو وتوفيتػو وتكميلػو : أف ا١تشروع إسباغ الوضو  م  وىو : " أسبغ الوضو  "م  فيو : ويف إلولو
 كاف يف الواجبات فهو واجب م وإف كاف يف ا١تستحبات فهو مستحب .

 

 

وىػػا  سػػتحب أف  ز ػػد علػػى ا١تفػػروض بػػلف  يلسػػا اليػػد ن إ  العضػػد ن أو ا١تنكبػػُت م و يلسػػا الػػرجلُت  
 ،ىت  رتفع يف الساإلُت ؟ 

 : إلوالف ألىا العلم

 وبػػا يف الصػػحيحُت أف النػػػيب ٔتػػػا  : أف ذلػػك مسػػتحب م واسػػتدلوا : فػػذىب ٚتهػػور أىػػا العلػػػم إ 
فمػػن اسػػتطاع مػػنكم أف ُأطيػػل ُغراتَػػو ، إف أمتػػي أػػأتوف أػػـو القيامػػة غُػػرااا ُمَحجالػػين مػػن آثػػار الوضػػوء"  : إلػػاؿ

ا  د و ،ىت كاد أف  بلػغ م وراوي ىذا اٟتد   وىو أبو ىر رة وبا عنو ػ كما يف مسلم ػ " أنو  س (ٔ) " فليفعل
 .(ٕ) ارتفع يف الساإلُت "م و سا رجليو ،ىت ا١تنكبُت

أف ا١تستحب عػدـ الز ػادة علػى ا١تفػروض م بػا  قتصػر علػى  : وذىب ا١تالكيئ م وىو روا ئ عن أٛتد إ 
 وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ وتلميذه ابن القيم و َت٫تا من احملققُت. م ما ورد عن النيب 

                                                 

 (.ٕٙٗ( ومسلم رإلم )ٖٙٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٖٓٙ( مسلم رإلم )ٕ)
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ىػػو ُمػػْدرج مػػن  م م أف  فيػػا  رتػػو فليفعػػا "" مػػن اسػػتفاع مػػنك : بػػلف إلولػػو : وأجػػابوا عػػن ىػػذا اٟتػػد  
لػػي  يف ،ػػد    أف ىػػذا اٟتػػد   ورد عػػن عشػػرة مػػن أصػػحاب النػػيب  : كػػبلـ أن ىر ػػرة م وإلػػد ذكػػر اٟتػػاف 

وا،ػػد مػػنهم ذكػػر ىػػذه اٞتملػػئ م وأف ىػػذه اٞتملػػئ ي  ػػذكرىا أ،ػػد مػػن الػػرواة عػػن أن ىر ػػرة إال نُعػػيم بػػن عبػػد اهلل 
ْجِمر م فثبا لنا أف ىذا 

ُ
 موإلوؼ على أن ىر رة .ا١ت

وإلوؿ الصحان إذا خالفتو السنئ ال  كوف ،جػئ م فقػد وبػا يف مسػند أٛتػد وسػنن أن داود والنسػاف  ػ  
زاد أبػو  - فمػن زاد علػى ىػذا، ىػذا الوضػوء"  : مث إلػاؿم توضػل وبلوػاً وبلوػاً  وىػذا لفػ  أن داود ػ أف النػيب 

 : أيم " أو نقػػام وتكلػػم اإلمػػاـ مسػػلم علػػى  لفظػػئ: "  (ٔ) " فقػػد أسػػاء وتعػػّد  وظلػػم-"  أو نقػػاداود " 
 كاألعقاب و٨توىا.م فبل  صيب بعضو ا١تا م وتلو٢تا البيهق  بلف ا١تراد أف  نقص يف  سا العضوم أعّلها

 أنو كاف  ز د على ا١تفروض . وىذا القوؿ ىو الراجح م فلم  ثبا عن النيب 

د و ،ىت  شرع يف العضد م و يلسا رجليو ،ىت  شػرع يف أما ما وبا يف مسلم أف أبا ىر رة كاف  يلسا  
،ػػىت  شػػرع يف العضػػد فيتػػيقن  سػػا  : أيم فمعنػػاه ظػػاىرٌ م (ٕ) "أتوضػػأ  ىكػػذا رأأػػ  النةػػي " : السػػاؽ و قػػوؿ

ألف إدارة ا١تػػا  علػػى م ا١تػػرفقُت م وكػػذلك  يلسػػا رجليػػو ،ػػىت  شػػرع يف السػػاؽ فيتػػيقن دخػػوؿ الكعبػػُت يف اليلسػػا
ويف السػػاؽ م ومػػا ال  ػػتم الواجػػب إال بػػو فهػػو م وال  ػػتم ىػػذا ،ػػىت  شػػرع يف العضػػدم واجػػب ا١تػػرفقُت والكعبػػُت 

 واجب . 

 [وتخليل اللحية الكثيفة واألصابع]قولو: 

ۅ  ۉ  ۉ    چ   إدخاؿ الش   يف خلا ش   آخر م إلاؿ تعا : : التخليا ليلئً 

 أي ألسرعوا فيما بينكم يف إلقا  الفتنئ .( ٖ) چې     

 وىو إليد ٮُتْرِج اللحيئ ا٠تفيفئ .م ى  اليت ال تصف البشرة [: ثيفئالك]إلولو 

 : إلػاؿ تعػا م ألهنػا مػن الوجػو م والوجػو ٬تػب أف  يلسػا؛ ىػ  الػيت تصػف البشػرة م فيجػب  سػلها : وا٠تفيفئ

 . (ٗ) چ پ   پ  چ
                                                 

 (.ٕٕٗ( وابن ماجو رإلم )ٓٗٔ( والنساف  رإلم )ٖ٘ٔ( وأبو داود رإلم )ٗٛٙٙ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٕٙٗ( مسلم رإلم )ٕ)
 (.ٚٗ(سورة التوبئ آ ئ )ٖ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
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للحيئ ألنو أي ظاىرىا من الوجو موكذلك ا١تسًتسا من ا؛ فقف كانا اللحيئ كثيفئ وجب  سا ظاىرىا
ألنو لي  م وىو ا١تذىبم ٓتبلؼ ا١تسًتسا من الشعر على الرإلبئ فبل ٬تب مسحوم ألنو من الوجوم ٬تب  سلو
 من الرأس .

كاف أخلل لحيتو   أف النةي "  : ١تا روى الًتمذي و َته من ،د   عثماف؛ و ستحب ٗتليا باقنها
"  وىػذا اٟتػد   لػػو قػرؽ كثػَتة م وذكػػر  لػػيس فػي تخليػػل اللحيػة شػيء صػػحيح" : م وإلػاؿ اإلمػاـ أٛتػد (ٔ)" 

 ابن القيم ذلك: عن وبلوئ عشرة صحابياً م فاٟتد   صحيح لفرإلوم وإلد صححو اإلماـ الًتمذي .

ألف أكثػػر ؛ " ولػم أكػن أواظػػا علػى  لػك، أخلػل لحيتػو أحيانػػاا  وكػاف النةػػي"  : وإلػاؿ ابػن القػيم
 ىو الراجح .و م ي تنقا ٗتليا ٟتيتو األ،اد   يف صفئ وضو  النيب 

فف  سنن أن داود بقسناد م وٮتلا ٟتيتو بلصابعو كا١تش م بلف  لخذ كفاً من ما  : وصفئ ٗتليا اللحيئ
" ىكذا وإلاؿ: م فخلَّا بو ٟتيتوم كاف إذا توضل أخذ كفاً من ماٍ  م فلدخلو ٖتا ،نكو   أف النيب  : ،سن

 م واٟتد   إسناده ،سن . (ٕ) أمرني ربي عز وجل"

 وىو مستحب باتفاؽ العلما  .م ٗتليا األصابع عاـ يف أصابع اليد ن والرجلُت [: واألصابع] : إلولو

م أمػػا  (ٖ) " إ ا توضػػأت فخلػػل بػػين األصػػابع"  : إلػػاؿ ويف سػػنن الًتمػػذي بقسػػناد ،سػػن أف النػػيب 
: ا١تتقدـأصابعو م ويف ،د   لقي   ٗتليا أصابع اليد ن فهو بلف  دخا أصابع  ده يف األخرى بلف  شبك بُت

 .(ٗ) " وخلل بين األصابع "

 وأما ٗتليا أصابع الرجلُت م فقػد ورد يف ا٠تمسػئ إال النسػاف  بقسػناد ،سػن عػن ا١تسػتورِد بػن شػدَّاد 
 .(٘)"  أصابع رجليو بخنصره - " َخلال" : ويف روا ئإ ا توضأ َدَلك ػ  رأأ  النةي "  : إلاؿ

 أصػابع الػرجلُت ال ٮتلػو  البػاً مػن القػذر م فاسػتحب أف ألف مػا بػُت؛ وا١تذىب أهنا خنصر اليػد اليسػرى
  كوف باليد اليسرى م وىو ظاىر .

 فقف ي  تيقن وصوؿ ا١تا  إ  ما بُت األصابع فيجب التخليا.
                                                 

 (.ٖٔ( الًتمذي رإلم )ٔ)
 (. ٘ٗٔ( أبو داود رإلم ) ٕ)
 (.ٖٛ( الًتمذي رإلم ) ٖ)
 (.ٛٗٗ( وابن ماجو رإلم )ٛٛٚ( والًتمذي رإلم )ٕٗٔ( وأبو داود رإلم )ٖٗٛٙٔ(مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 ( .ٙٗٗ( وابن ماجو )ٓٗ( والًتمذي رإلم )ٛٗٔ( وأبو داود رإلم )ٙٔٓٛٔ(  مسند أٛتد رإلم )٘)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

115 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٔٓ٘ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [والتيامن]قولو: 

 عجبػػو التيػػامن يف تنعلػػو وترجلػػو  ١تػػا وبػػا يف الصػػحيحُت مػػن ،ػػد   عافشػػئ إلالػػا: "كػػاف النػػيب    
م ووبػػا يف مسػػند أٛتػػد وسػػنن الًتمػػذي وأن داود وابػػن ماجػػو بقسػػناد صػػحيح أف  (ٔ) نو كلػػو "وقهػػوره ويف شػػل

 .(ٕ) " إ ا لَِةْستم وإ ا توضأتم فابدؤوا بميامنكم"  : إلاؿ النيب 

فػقذا  سػا  ػده اليسػرى م فهذا  دؿ على أف ا١تشروع أف  بدأ ٔتيامنو م وىو مسػتحب باتفػاؽ أىػا العلػم
 و خبلؼ السنئ . ولكنم إلبا اليمٌت صحّ 

 [وأخذ ماء جدأد أُل نيو] : قولو

وأف ا١تسػػتحب أف  لخػػذ ألذنيػػو مػػاً   ػػَت ا١تػػا  الػػذي مسػػح بػػو م ىػػذا ىػػو ا١تشػػهور يف مػػذىب اٟتنابلػػئ  
 رأسو م وىذا ىو مذىب ٚتهور أىا العلم . 

أخػذ لرأسػو  أخذ أل نيو ماءا خالؼ الػذب أف النةي "   : ٔتا رواه البيهق  بقسناد صحيح : واستدلوا
ومسػح برأسػو بمػاء "  : م واٟتد   شاذ م وإلػد ضػّعفو ابػن القػيم و ػَته م ورواه مسػلم بالسػند نفسػو بلفػ (ٖ) "

 .(ٗ) " غير َفْضل أدأو

الرأس بيلَت فضا  د و م أما األذناف فقهنما من  فالرأس عضو واليداف عضو آخر م وإلد مسح النيب 
 رواه أٛتد واألربعئ إال النساف  . (٘) " األ ناف من الرأس"  : الرأس م إلاؿ 

فمسػػػح "  : م إلالػػػاوإلػػد روى أبػػػو داود والًتمػػذي مػػػن ،ػػػد   الر بيِػػع بنػػػا َعْفػػػرا  يف وضػػو  النػػػيب  
 وإسناده ،سن .( ٙ) " مرة واحدة، وُأ نيو، وُصْدَغيو، َوَمسح ما َأْقةل منو وما أدبر، رأسو

أذنيػػو با١تػػا  الػػذي مسػػح بػػو رأسػػو م وىػػو اختيػػار شػػيخ أنػػو ٯتسػػح  : والػػراجح وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد
 اإلسبلـ ابن تيميئ وتلميذه ابن القيم م واختار ىذا القوؿ قاففئ من أصحاب أٛتد كاَّد ابن تيميئ والقاض  . 

 [والغسلة الثانية والثالثة] : قولو
                                                 

 (.ٕٛٙ( ومسلم رإلم )ٛٙٔ)( البخاري رإلم ٔ)
 (.ٕٓٗ( وابن ماجو رإلم )ٙٙٚٔ( والًتمذي رإلم )ٔٗٔٗ( وأبو داود رإلم )ٕ٘ٙٛ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (. ٖٖٔ( السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٖ)
 (.ٖٕٙ( مسلم رإلم )ٗ)
 (.ٖٗٗ( وابن ماجو رإلم )ٖٚ( والًتمذي رإلم )ٖٗٔ( وأبو داود رإلم )ٖٕٕٕٕ(  مسند أٛتد رإلم )٘)
 (.ٖٗ( والًتمذي رإلم )ٜٕٔأبو داود رإلم ) (ٙ)
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 .(ٔ)"ة توضأ مرة مر  أف النةي "  : وإلد وبا يف البخاري عن ابن عباس رض  اهلل عنهما

 .(ٕ) " توضأ مرتين مرتين أف النةي: " ووبا يف البخاري أ ضاً من ،د   عبد اهلل بن ز د 

كما يف ،د   عثماف رض  اهلل عنػو وتقػدـم ويف ،ػد   أن داود (ٖ) " توضأ ثالثاا ثالثاا  أنو ووبا " 
 .(ٗ)"  توضأ ثالثاا ثالثاا  أف النةي "  : الذي تقدـ ذكره

أف " توضػل فخػػالف يف العػدد م فقػد وبػا يف الصػػحيحُت عػن عبػد اهلل بػن ز ػػد   ووبػا أف النػيب
ثم غسل وجهػو ثالثػاا ، ثػم غسػل أدأػو مػرتين مػرتين ، ثم مضمض واستنثر ثالثاا ، غسل أدأو مرتينالنةي

 .(٘)"ثم غسل رجليو، ثم مسح رأسو بيدأو، إلى المرفقين

اً وبلوػػاً م والفػػرض إ٪تػػا ىػػو اليلسػػلئ األو  م ومػػا أف  توضػػل وبلوػػ وكػػا ذلػػك سػػنئ م واليلالػػب مػػن ،الػػو 
 سواىا فهو سنٌئ م و نبيل  للمتوض   أف  فعا ىذا تارة وىذا تارة م وأف  كوف  الب ،الو الوضو  وبلواً وبلواً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ٚ٘ٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٛ٘ٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٚٙ٘( ومسلم رإلم )ٜ٘ٔ( البخاري رإلم )ٖ)
 (ٖ٘ٔ( أبو داود رإلم )ٗ)
 (.ٖٕ٘( ومسلم رإلم )٘ٛٔ( البخاري رإلم )٘)
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 باب فروض الوضوء وصفتو

 القفع واٟتّز . : وىو يف الليلئم الفروض ٚتع فرض

 فهو ما أمر بو الشارع على وجو اإللزاـ.   :أما اصفبل،اً 

فػػػػقذف ىػػػػو مػػػػرادؼ للواجػػػػب م وىػػػػذا ىػػػػو ا١تشػػػػهور يف مػػػػذىب اٟتنابلػػػػئ وىػػػػو مػػػػذىب ٚتهػػػػور الفقهػػػػا  
 واألصوليُت .

أف الفػػرض آكػػد مػػن الواجػػب م فػػالفرض عنػػدىم  مػػا وبػػا  : ومػػذىب أن ،نيفػػئ وىػػو روا ػػئ عػػن أٛتػػد
 بدليا إلفع  م والواجب ما وبا بدليا ظٍت .

علػػى اصػػفبلح إلػػوؿ اٞتمهػػور فػػقف الصػػبلة وا٠تتػػاف كبل٫تػػا فػػرض وواجػػب م وعلػػى اصػػفبلح األ،نػػاؼ ف
 ألف فيو ٘تييزاً بُت الواجبات نفسها ْتسب دليلها.؛ وىذا أو م وا٠تتاف واجبم الصبلة فرض

 [فروضو ستػة] : قولو

من ماىيئ الوضػو  م وجػز  وذلك ألف ما ذكره ا١تؤلف كلها أجزا  ؛ و ر د بالفروض ىنا: أركاف الوضو   
 الش   ىو ركنو .

 غسل الوجو[ ]قولو: 

 (ٔ)  چپ   پ    چ  : ىذا ىو الفرض األوؿ م ودليلو إلولو تعا 

  [والفم واألنف منو]قولو:  

وكذلك اليُلسا كما سيليت إف شا  اهلل م  فعلػى ذلػك ا١تضمضػئ واالستنشػاؽ م أي من الوجو يف الوضو 
والوجو ىو ما  واجػو بػو م وىػذه األعضػا  تػتم ُّػا ا١تواجهػئ م فػالفم واألنػف تػتم ُّمػا ألهنما من الوجو م ؛ فرض

 ا١تواجهئ كما تتم ا١تواجهئ ببقيئ أجزا  الوجو .

إ ا توضأ أحدكم فليجعل "  : إلاؿ و دؿ على وجوب االستنشاؽ ما وبا يف الصحيحُت أف النيب 
 واألصا يف األمر أنو للوجوب.م ألمر النيب ؛ ب االستنشاؽفهذا فيو وجو م (ٕ) " في أنفو ماء ثم لِيَػْنػتَػِثر

                                                 

 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٖٕٚ( ومسلم رإلم )ٕٙٔ( البخاري رإلم )ٕ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

119 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٜٔٓ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

إ ا "  : إلػػػاؿ مػػػا وبػػػا يف سػػػنن أن داود بقسػػػناد صػػػحيح أف النػػػيب  : و ػػػدؿ علػػػى وجػػػوب ا١تضمضػػػئ
 كاف  واظب على ا١تضمضئ واالستنشاؽ م ومن ذََكَر وضو  النيب    وألف النيب م (ٔ) " توضأت فمضمض

 شاؽ م وىذا الفعا  صلح أف  كوف بياناً َّما القرآف .مفّصبًل ذكر ا١تضمضئ واالستن

ألف اهلل ػ عػز وجػا ػ  يف اآل ػئ  : إلػالوا؛ أف ا١تضمضػئ واالستنشػاؽ سػنئ : وذىػب ٚتهػور أىػا العلػم إ 
"  : يف سػػػنن أن داود بقسػػػناد صػػػحيح - وي  ػػػلمر با١تضمضػػػئ واالستنشػػػاؽ م وإلػػػاؿ م إ٪تػػػا أمػػػر بيلسػػػا الوجػػػو

 م وي  لمر اهلل يف آ ئ الوضو  با١تضمضئ واالستنشاؽ . (ٕ) توضل كما أمرؾ اهلل"

فهػػو مثػػا مػػا  ػػلمر بػػو اهلل م وإلػػد أمرنػػا النػػيب  ويف ىػػذا االسػػتدالؿ نظػػٌر م وذلػػك ألف مػػا  ػػلمر بػػو النػػيب 
. با١تضمضئ واالستنشاؽ م وداـو على ذلك م وإلد أمرنا اهلل ٔتتابعتو وامتثاؿ أمره 

 ٟتنابلئ من وجوب ا١تضمضئ واالستنشاؽ.ىو ما ذىب إليو ا : فالراجح

 [وغسل اليدأن]قولو: 

 .(ٖ) چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : إلولو تعا :ودليلوم وىذا ىو الفرض الثاين

 [ومسح الرأس]قولو: 

 .(ٗ)چ ڀ  ٺچ  ىذا ىو الفرض الثال  لقولو تعا :  

 [ومنو األ ناف]قولو: 

 وىو الراجح .فيجب مسحهما ألهنما من الرأس م ىذا ىو ا١تذىب م 

 إ  أف مسح األذنُت ال ٬تب.  وذىب ٚتهور أىا العلم

                                                 

 (.ٗٗٔو داود رإلم )( أبٔ)
 (.ٕٖٓ( والًتمذي رإلم )ٔٙٛ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٖ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
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رواه أٛتد وأبو داود من ،د   أن أمامػئ رضػ   (ٔ" )األذناف من الرأس " : ودليا اٟتنابلئ إلوؿ النيب 
اهلل عنػػو م ورواه ابػػن ماجػػو مػػن ،ػػد   أن ىر ػػرة رضػػ  اهلل عنػػو ورواه الفػػ اين عػػن ابػػن عبػػاس رضػػ  اهلل عنهمػػا 

 بقسناد جيد م وىذه الشواىد ترتق  باٟتد   إ  درجئ الصحئ . 

 [وغسل الرجلين]قولو: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   ىػػذا ىػػو الفػػرض الرابػػع م وىػػو فػػرض باإلٚتػػاع م إلػػاؿ تعػػا : 

 .(ٕ) چپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ     

 [والترتيا]قولو: 

فقُت مث ٯتسػػػح رأسػػػو مث  يلسػػػا رجليػػػو م وىػػػو فػػػرض عنػػػد بػػػلف  يلسػػػا وجهػػػو أوالً مث  يلسػػػا  د ػػػو إ  ا١تػػػر 
  اٟتنابلئ والشافعيئ.

ٱ  چ  ألف اهلل عز وجا يف آ ئ الوضو  أدخا ا١تمسوح بُت ا١تيلسوالت م فقاؿ تعا : : إلالوا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

إال وجوب و َفَصا النظَت عن نظَته م وىذا ال فافدة منو  ( ٖ) چٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  
( اً م وأىنا عمراً م وأكرما بكراً الًتتيب ألف اآل ئ يف ذكر فراف  الوضو   م ولو أف رجبل إلاؿ: ) أكرما ز د

م كما أف اهلل ػ عز وجا ػ ي  رتب األعضا  بذكر  كما تقدـلكاف ىذا الكبلـ من الِع ٍّ ال من البياف إال لفافدة  
بها ىكذا ٥تتلفئ م وذلك ال فافدة منو إال وجوب الًتتيب م مث إف با رتم األعلى فاألعلى أو األإلرب فاألإلرب

 ي  صح عنو أنو توضل إال مرتباً م كما إلرر ىذا ابن تيميئ وابن القيم والنووي و َتىم. النيب 

ىػػو وجػػوب الًتتيػػب م فلػػو أف رجػػبلً توضػػل  ػػَت مرتػػب كػػلف ٯتسػػح الػػرأس إلبػػا  سػػا  : فػػالراجح
 اليد ن م فقف وضو ه ال  صح.

فػػقف توضػػل ُمَنكٍّسػػاً أربػػع مػػرات فهػػا  صػػح وضػػوؤه بػػلف  يلسػػا رجليػػو مث ٯتسػػح رأسػػو مث  يلسػػا  د ػػو مث 
  يلسا وجهو و فعا ذلك أربع مرات ؟ 

                                                 

 (.ٗٛٚٓٔ( وا١تعجم الكبَت للف اين رإلم )ٖٗٗ( وابن ماجو رإلم )ٖٚ( والًتمذي رإلم )ٖٗٔ( أبو داود رإلم )ٖٕٕٕٕ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٕ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٖ)
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فمػػن الوضػػو  األوؿ  صػػح ؛ ألنػػو ٬تتمػػع مػػن ذلػػك وضػػو  وا،ػػد مرتػػب صػػحيح؛ اٞتػػواب:  صػػح وضػػوؤه
ثالػ  مسػح الػرأس م ومػن الرابػع  سػا  سا الوجو م ومن الوضو  الثػاين  سػا اليػد ن م ومػن الوضػو  ال

   الرجلُت.

ولػػػو  سػػػلها دفعػػػئ وا،ػػػدةم ي ٭تسػػػب لػػػو  ػػػَت الوجػػػوم فػػػقف انيلمػػػ  يف ا١تػػػا  ناو ػػػاً الوضػػػو  وخػػػرج مرتبػػػاً 
 أجزا هم وإف ي ٮترج مرتباً فعليو مسح رأسو و سا رجليو.

 [والموالة وىي َألا أؤخر غسل عضو حتى أنشف الذب  قةلو]قولو: 

 ادس من فروض الوضو  ا١تواالة .الفرض الس

 وىذا مذىب اٟتنابلئ وا١تالكيئ. 

ٔتػػا وبػػا يف ا١تسػػند وسػػنن أن داود وابػػن ماجػػو بقسػػناد جيػػد كمػػا إلػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد  : واسػػتدلوا
رأ  رجػػالا أصػلي وفػي ظهػر قدمػػو ُلْمَعػٌة قػدر الػدرىم لػػم  أف النةػي "   : وصػححو ابػن كثػَت  و ػَته

ي  ػلمره بيلسػا ىػذه  أف النػيب  : م ووجػو ذلػك (ٔ) "أعيػد الوضػوء والصػالةفػأمره أف ، أصةها الماء
 با أمره أف  عيد الوضو  كلو م فدؿ على أف ا١توالة فرض . م البقعئ اليت ي  صبها ا١تا  فق 

 : فقاؿ أف رجبلً توضل فًتؾ َموضع ظُُفر على إلدمو فلبصره النيب  : ووبا يف صحيح مسلم
 .(ٕ) فرجع مث صلى " ارجع فأحسن وضوءؾ "

بقسناد فيو ابن  -"  فسره اٟتد   الذي إلبلو م ويف روا ئ ألٛتد  فأحسن وضوءؾإلولو: " 
توضل إال  وي  ثبا أف النيب  : م إلالوا (ٖ) " ثم رجع فتوضأ ثم صلى " : -٢تيعئ م وىو ضعيف 

 موالياً وفعلو  بُت ٣تما القرآف .

واالة سػػنئ م ودلػػيلهم أنػػو ي  ػػلمر بػػا١توالة يف آ ػػئ الوضػػو  م أف ا١تػػ : إ  وذىػػب الشػػافعيئ واأل،نػػاؼ -ٕ
م والػػواو ال تفيػػد التعقيػػب م بػػا لػػو (ٗ) چپ   پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ    چ وإلػػد إلػػاؿ تعػػا 

 : وا١تقػرر عنػد األصػوليُتم  بػُت ٣تمػا القػرآف وفعػا النػيب م تَػرَاَخى صّح وضو ه  م والصػواب ىػو القػوؿ األوؿ
                                                 

 (.ٙٙٙ( وابن ماجو رإلم )٘ٚٔ( وأبو داود رإلم )ٜ٘ٗ٘ٔ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٖٕٗ( مسلم رإلم )ٕ)
 (.ٖٗٔ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
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صػلى الفجػر ركعتػُت والظهػر  النػيب  : ما القرآف  عفى ،كم ذلك اَّما م ومثالػوا١تبُّت َّ أف فعا النيب 

ڱ  چ والعصػػر والعشػػا  أربعػػاً وصػػلى ا١تيلػػرب وبلوػػاً م فهػػذا فعػػا م وىػػو بيػػاف َّمػػا القػػرآف يف إلولػػو تعػػا :

 فيكوف فرضاً .م (ٔ) چڱ  

  [وىي أل أؤخر غسل عضو حتى أنشف الذب قةلو] : قولو

 ا١تواالة يف ا١تذىب ومذىب الشافعيئ أ ضاً.ىذا ىو ضاب  

وى  أف ال ػؤخر  سػا العضػو ،ػىت  نشػف الػذي إلبلػو بػزمن معتػدؿ م فلػو أنػو  سػا وجهػو وجػّف ا١تػا  
 الذي على وجهو والزمن معتدؿ إلبا أف  يلسا  د و ي  صح وضو ه .

اختبلؼ األجػوا  ألف سػرعئ اٞتفػاؼ ٗتتلػف بػ؛ وىذا الضاب  ال دليا عليو م و شػق علػى العامػئ ضػبفو
 من صيف إ  شتا  .

أف الضػاب   رجػع  : وعن أٛتد روا ئ اختارىا ابن عقيا وإلاؿ ا٠تبلؿ " وىو األشبو بقولو والعما عليػو "
إ  العرؼ م فقذا كاف الفاصا قو بلً يف العرؼ انتفا ا١تػواالة وي  صػح الوضػو  م وإف كػاف إلصػَتاً يف العػرؼ ي 

 تبفا . 

م ا١تا  فلم  يلسا عقبيو م مث ذىب إ  ا١تسجد وعلم ُّذا ا١توضع الذي ي  صبو مثاؿ ذلك: رجا توضل
فهذا فاصا قو ا عرفاً م فعليو اإلعادة م ولو أنو توضل وبعد فرا و من الوضو  بػزمن  سػَت عرفػاً علػم أف موضػعاً 

 ليو لوجوب الًتتيب . من إلدميو ي  صبو ا١تا  م فبل إعادة عليو با  ُتم  سا  د و مث ٯتسح رأسو مث  يلسا رج

 وكا ما ي  ثبا يف الشرع وال يف الليلئ ٖتد د لو فقنو  قّيد بالعرؼ .

ا  فيشػػتيلا يف ٖتصػػيلو والبحػػ  فػػقف تَػػػَرؾ ا١تػػواالة الشػػتيلالو بتحصػػيا ا١تػػا  كػػلف  يلسػػا وجهػػو و نقفػػع ا١تػػ
 العذر.؛ ألف ا١تواالة شرط فبل تسق  بأنو  عيد الوضو  : مذىب اٟتنابلئم فا١تشهور يف عنو

     أف العػػػذر  سػػػق  ا١تػػػواالة م لقولػػػو تعػػػا : : وذىػػػب ا١تالكيػػػئ وىػػػو اختيػػػار شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػئ إ 

 .(ٖ) " إذا أمرتكم بلمر فلتوا منو ما استفعتم " : م ولقولو (ٕ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ 
                                                 

 (.ٖٗ(سورة البقرة آ ئ )ٔ)
 (.ٙٔ(سورة التيلابن آ ئ )ٕ)

 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚالبخاري رإلم )( ٖ)
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يف االسػػتفاعئ ألنػػو ال مشػػقئ علػػى ا١تكلػػف بقعػػادة الوضػػو  م فهػػو داخػػا م ىػػو القػػوؿ األوؿ : والػػراجح
 ا١تلمور ُّا وترفع عنو ا١تؤاخذة فبل  لمث .

النسياف واٞتها واإلكراه م فقهنا ال تسق  ُّا ا١توالة وإ٪تا  سػق  اإلمث م فلػو أف رجػبلً تػرؾ  : ومثا ذلك
 ا١تواالة جاىبلً أو ناسياً فقنو ال إمث عليو م ولكن ٬تب عليو أف  عيد الوضو . 

١تػا رأى الرجػا الػػذي يف إلدمػو ١تعػئ إلػدر الػدرىم ي  صػبها ا١تػا  أمػػره أف  أف النػيب  : و ػدؿ علػى ذلػك
جاىبلً أو معذورا م وتػرؾ االستفصػاؿ يف مقػاـ اال،تمػاؿ  ىا كاف ناسياً أو  عيد الوضو  وي  ستفصا النيب 

 وىذا القوؿ ىو الراجح .م  نزؿ منزلئ العمـو يف ا١تقاؿ م كما ىو مقرر عند األصوليُت

 ألف ذلك من الفهارة .م أو إزالئ وسخم وإسباغم كتخليام واالة اشتيلالو بسنئٍ وال  ضر با١ت

إذا ُعلػػم وجػػوب الًتتيػػب بػػُت األعضػػا  األربعػػئ م فهػػا ٬تػػب عليػػو أف  رتػػب بػػُت ا١تضمضػػئ واالستنشػػاؽ م وبػػُت 
 ا١تضمضئ واالستنشاؽ وبقيئ الوجو م وبُت ا١تضمضئ واالستنشاؽ وبقيئ األعضا  ؟ 

 : ىنا مسافا

ال ٬تػػب الًتتيػػب بػػُت ا١تضمضػػئ واالستنشػػاؽم فلػػو أنػػو استنشػػق إلبػػا أف  تمضػػم    : مسػػألة األولػػىال
 فبل بلس بذلكم ألهنما من الوجو م كما لو  سا أعلى الوجو إلبا أسفلو م أو أسفلو إلبا أعبله وىو ا١تذىب .

ىو ا١تذىب ألهنما مػن ال ٬تب الًتتيب بُت ا١تضمضئ واالستنشاؽ وبُت بقيئ الوجو و   : المسألة الثانية
 الوجو .

ألهنمػا ؛ ٬تب الًتتيب بُت ا١تضمضئ واالستنشاؽ وبُت بقيئ األعضػا  م وىػو ا١تػذىب  : المسألة الثالثة
كمػػػا يف الصػػػحيحُت مػػػن ،ػػػد   عثمػػػاف   وىػػػو احملفػػػوظ مػػػن فعػػػا النػػػيب  : مػػػن الوجػػػو م إلػػػالوا

م ومػػػن  (ٔ) 
عل  بن أن قالب م ويف السنن من ،د    (ٕ)  ،د   عبد اهلل بن ز د

 (ٖ) . 

 فاحملفوظ ىو تقدًن ا١تضمضئ واالستنشاؽ على بقيئ األعضا .

                                                                                                                                                                       

 
 (.ٕٕٙ( ومسلم رإلم )ٜ٘ٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٖٕ٘( ومسلم رإلم )٘ٛٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٛٗ( والًتمذي رإلم )ٖٜ( والنساف  رإلم )ٔٔٔ( أبو داود رإلم )ٖ)
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 واختاره اَّد . م أنو ال ٬تب الًتتيب بُت ا١تضمضئ واالستنشاؽ وبقيئ األعضا  : وعن اإلماـ أٛتد

أف "  : مػػا صػػح يف ا١تسػػند وسػػنن أن داود مػػن ،ػػد   ا١تقػػداـ بػػن معػػد  كػػرب الكنػػدي : ودليػػا ذلػػك
توضأ فغسل كفيو ثالثاا ثم غسل وجهػو ثالثػاا ثػم غسػل  راعيػو ثالثػاا ثػم مضػمض واستنشػق ثالثػاا  لنةيا

 . ( ٔ) " ثم غسل رجليو"  : وزادم " رواه اإلماـ أٛتدومسح برأسو وأ نيو ظاىرىما وباطنهما 

ضمضػئ أنو  تمضم  و ستنشق إلبا  سػا الوجػو م وألف ا١ت ألف احملفوظ عن النيب م وا١تذىب أصح
ألف الفم واألنف منو م وعلػى ذلػك فحػد   ا١تقػداد شػاذ ١تخالفتػو سػافر م واالستنشاؽ داخبلف يف  سا الوجو

 األ،اد   الصحاح .

 [النية شرط لطهارة األحداث كلها] : قولو

 النيئ: ى  إلصد الفعا م و٤تلها القلب وال  شرع التلف  ُّا.

ال سػيَّما إذا آذى بػو أو كػرره  م  ستحق التعز ر بعػد تعر فػووصا،بو م * واٞتهر بالنيئ بدعئ باتفاؽ األفمئ
 فقنو من البدع احملدوئ يف الد ن .م كما إلاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ رٛتو اهلل

 * فقف أسرَّ ُّا وي ٬تهر م بلف  نفق بالنيئ بلسانو من  َت جهر كقرا تو يف الصبلة السر ئ ؟

 ليواقئ اللساُف القلَب. : إلالوا؛ وعيئ ذلكمشر  : فا١تشهور يف ا١تذىب عند ا١تتلخر ن 

أنػػو ال  شػػرع م وىػػو اختيػار شػػيخ اإلسػػبلـ وتلميػػذه ابػػن  : ومنصػوص اإلمػػاـ أٛتػػد م وىػػو مػذىب مالػػك
وي  ثبا عن أ،د من أصحابو م فهو بدعئ م وإلػد إلػاؿ  ألف ذلك ي  ثبا عن النيب ؛ القيم م وىو الصواب

 :  "رٛتػو اهلل       واختاره شيخنا الشػيخ ٤تمػد بػن عثيمػُتم (ٕ) " هو ردمن عمل عمالا ليس عليو أمرنا ف
. 

متفق عليو من  (ٖ) " إنما األعماؿ بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نو "  : إلولو  : واألصا يف النيئ
 ،د   عمر بن ا٠تفاب م وىو ،د   عظيم م وىو ول  اإلسبلـ م كما إلاؿ  َت وا،د من أىا العلم.

 وال  لـز من وجوده وجود العبادة .م ما ال تصح العبادة عند عدموىو  : والشرط

                                                 

 (.ٛٛٔٚٔ( ومسند أٛتد رإلم )ٕٔٔ( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٛٔٚٔ( ومسلم رإلم )ٜٕٚٙالبخاري رإلم )( ٕ)
 (.ٜٚٓٔ( ومسلم رإلم )ٔالبخاري رإلم )( ٖ)
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وإذا وجػػد الوضػو  فػػبل تلػػـز م فمػثبًل: الوضػػو  شػرط مػػن شػػروط الصػبلة م فػػقذا فقػد فػػقف الصػػبلة ال تصػح
ىو ما  لـز من عدمو العدـ م وال  لـز من وجوده وجود وال عدـ لذاتو  : فالشرط إذفم الصبلة ،ىت ٬ت   وإلتها

. 

 ومنها الوضو  فه  شرط يف الوضو .م يئ شرط يف العبادات كلهافالن

 فقذا توضل ببل نيئ كلف  توضل للت  د فبل تصح بو الصبلة .

 [فينوب رفع الحدث أو الطهارة لما ل أةاح إل بها]قولو: 

 الوصف القافم يف البدف الذي ٯتنع من الصبلة و٨توىا . : وأنوم تقدـ تعر ف اٟتدث

فقنػػػو  كػػػوف متصػػػفاً ُّػػػذا الوصػػػف م فػػػقذا توضػػػل ونػػػوى رفػػػع ىػػػذا م ضػػػاً مػػػن نػػػواإل  الوضػػػو فػػػقذا فعػػػا ناإل
 فقف ،دوو  رتفع وتصح منو الصبلة م وىذا مذىب ٚتاىَت العلما  .م اٟتدث

 وصّح وضو ه .م ي  ضرّهم أو التعليمم أو التنظيفم ولو نوى مع رفع اٟتدث الت  د

 [أو الطهارة لما ل أةاح إل بها]قولو: 

إذا نػػوى بوضػػو ه مػػا ال  بػػاح إال بالفهػػارة م كالصػػبلة ومػػ  ا١تصػػحف م والفػػواؼ علػػى إلػػوؿ م و٨تػػو   
فهػذه األفعػاؿ ال م ألنػو متضػمن لرفػع اٟتػدث؛ ذلك ٦تا ال  صح إال بالفهارة م ارتفع ،دوو عنػد ٚتهػور العلمػا 

 تصح مع اٟتدث .

 [سنوناا ناسياا َحَدثو ارتفعف ف نَػَو  ما تسن لو الطهارة كقراءة أو تجدأداا م]قولو: 

أو م أو لػػذكر اهلل عػػز وجػػا م أو لػػؤلذافم فػػقذا نػػوى مػػا تسػػن لػػو الفهػػارة كقػػرا ة القػػرآف عػػن ظهػػر إللػػب
 . وىو ا١تشهور يف ا١تذىبم أو عن اليلضب و٨تو ذلك م ارتفع ،دووم للنـو

 أنو ال  رفع اٟتدث . : يف ا١تذىب والقوؿ الثاني

 ألف ىذا الفعا  تضمن رفع اٟتدث .؛ ذىبوالراجح القوؿ األوؿ وىو ا١ت

  [أو تجدأداا مسنوناا ناسياا حدثو ارتفع]قولو: 

 : إف نوى التجد د ارتفع ،دوو بقيد ن
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 بلف  كوف إلد صلى بالوضو  الذي إلبلو .م أف  كوف التجد د مسنوناً  : القيد األوؿ 

 ألنو  كوف متبلعباً.م  رتفع فقف كاف ذاكراً ٟتدوو فبلم أف  كوف ناسياً ٟتدوو : القيد الثاني 

 ىو الوضو  عن  َت ،دث. : وٕتد د الوضو 

 . (ٔ) " كاف أتوضأ عند كل صالةأف النةي"  : ويف البخاري

 وظاىره ولو نفبلً . : إلاؿ يف شرح اإلإلناعم فتجد د الوضو  لكا صبلة سنئ

 النافلئ .إ٪تا كاف ٬تدد الوضو  لصبلة الفر ضئ دوف  ولكن ظاىر اٟتد   أف النيب 

 (ٕ) " من توضأ على طُْهػر كتػا اهلل لػو َعْشػر حسػنات"  : إلاؿ وعند األربعئ إال النساف  أف النيب 
 وإسناده ضعيف .

 ألهنا قهارة شرعيئ .م ىذا ىو تقر ر ا١تذىب

ألف نيػئ التجد ػد  ؛أنو ال  رتفع ،دوػو بػذلك : والقوؿ الثاين يف ا١تذىب وىو إلوؿ القاض  وأن ا٠تفاب
 وإ٪تا األعماؿ بالنيات وإ٪تا لكا امرئ ما نوى . م ضمن رفع اٟتدثال تت

فقػػد نػػوى م وىػػذا مسػػتلـز رفػػع اٟتػػدثم ألنػػو نػػوى أف تكػػوف قهارتػػو علػػى أكمػػا وجػػوم وا١تػػذىب أصػػح
 وى  سنئ ٕتد د الوضو  .م قهارًة ى  أكما من قهارة احملدث

 وإف نو  غسالا مسنوناا أجزأ عن واجا وكذا عكسو[]قولو: 

فلػػو ا تسػػا رجػػا  ػػـو اٞتمعػػئ وىػػو م أجػػزأ عػػن  سػػا اٞتنابػػئم كيلسػػا اٞتمعػػئ  : نػػوى  سػػبلً مسػػنوناً  فػػقذا
 ألهنا قهارة شرعيئ .م أجزأه عن  سا اٞتنابئم جنب بنيئ  سا اٞتمعئ

وىذا إذا كاف ناسياً ،دوو كما تقدـ فيمن نػوى التجد ػد م وإلػد ذكػر ىػذا القيػد يف الػروض ويف كشػاؼ 
من ا تسػا للجمعػئ ناسػياً أف عليػو جنابػئ ارتفػع ،دوػو م وإذا كػاف ذاكػراً للجنابػئ وي  نػو ف : وعلى ذلكم القناع

 ألنو متبلعب . م رفعها ي  رتفع ،دوو

                                                 

 (.ٕٗٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٕٔ٘( وابن ماجو رإلم )ٜ٘( والًتمذي رإلم )ٕٙ( أبو داود رإلم )ٕ)
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" إ٪تػػا األعمػػاؿ بالنيػػات وإ٪تػػا  : ٟتػػد  ؛ أنػػو ال  رتفػػع ،دوػػو : وعػػن اإلمػػاـ أٛتػػد وىػػو إلػػوؿ يف ا١تػػذىب
 . (ٔ)لكا امرئ ما نوى " 

 لسابقئ .وا١تذىب أصح كا١تسللئ ا

  وكذا عكسو[] قولو:

أجزأه  سا اٞتنابو م وي  نو  سا اٞتمعئم فمن كانا عليو جنابئ  ـو اٞتمعئ ونوى بيلسلو رفع اٟتدث 
  : ٟتػػػػػػػػد  م عػػػػػػػػن  سػػػػػػػػا  ػػػػػػػػـو اٞتمعػػػػػػػػئ . وىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػن جهػػػػػػػػئ اإلجػػػػػػػػزا  م لكػػػػػػػػن ال وػػػػػػػػواب لػػػػػػػػو إال ِلَمػػػػػػػػا نػػػػػػػػوى

 .(ٕ)"  إنما األعماؿ بالنيات" 

ألنػػػو ي  نػػػوه م م وال وػػػواب لػػػو ليلسػػػا اٞتمعػػػئم ابػػػئ أجػػػزأه عػػػن  سػػػا اٞتمعػػػئوعليػػػو فػػػقذا نػػػوى ُ ْسػػػا اٞتن
 و٭تصا اإلجزا  بذلك .

 وإف اجتمع  أحداث توجا وضوءاا أو غسالا فنو  بطهارتو أحدىا ارتفع سائرىا[]قولو: 

ومػ  ذكػر و ػَت ذلػك مػن م ونػـوم فقذا اجتمعا علػى شػخص أ،ػداث متنوعػئ؛ مػن خػارج مػن السػبيا
 بفهارتو رفع أ،د ىذه األ،داث أرتفع بقيتها.األ،داث فنوى 

  ألهنا ذات ،كم وا،د م وى  متداخلئ م فقذا ارتفع البع  ارتفع الكا . : إلالوا

أنػػو  شػػًتط أال  نػػوي عػػدـ ارتفػػاع  ػػَته مػػن األ،ػػداث م كػػلف  نػػوي رفػػع ،ػػدث ا٠تػػارج مػػن  : وا١تػػذىب
 السبيا على أف ال  رتفع ،دث م  الذكر .

م ،دث معُت ارتفاع  َته من األ،داثعاإلا م مث إف الشرع إلد رّتب على نيئ رفع  وىذا ال  تصور من 
 وي  ُرِجع ىذا األمر إ  ا١تكلف م فبل أور ١تثا ىذه النيئ .

 وأجا اإلتياف بها عند أوؿ واجةات الطهارة وىو التسمية[]قولو: 

إف  : لوضػػػو  م فػػػقذا إللنػػػافيجػػػب أف تشػػػما النيػػػئ ٚتيػػػع ا : وعلػػػى ذلػػػكم تقػػػدـ أف النيػػػئ شػػػرط للفهػػػارة 
 لزمو أف  نوي إلبا التسميئ .م التسميئ واجبئٌ 

                                                 

 ( سبق ٗتر٬تو.ٔ)
 (سبق ٗتر٬تو.ٕ)
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 وجب عليو أف  نوي إلبا ا١تضمضئ واالستنشاؽ . م إف التسميئ سنئٌ  : وإذا إللنا

 إف ا١تضمضئ واالستنشاؽ سنئ م فيجب عليو أف  نوي إلبا  سا الوجو . : وإذا إللنا

 . (ٔ)" بالنياتإنما األعماؿ "  : ،د   :  دؿ على ىذه ا١تسللئ

 ٬تب أف تشما النيئ فراف  الوضو  كلها . : فقذف

 وىو ا١تذىب .م فقف إلّدمها بزمن  سَت ال قو ا عرفاً جاز

أنػو ٬تػوز أف  : وذىب بع  فقهػا  اٟتنابلػئ كاآلمػدي اٟتنبلػ  وىػو ظػاىر كػبلـ القاضػ  مػن اٟتنابلػئ إ 
 .  بشرط أف ال  قفعهام  قدمها إلبا الوضو  بزمن قو ا عرفاً 

 . (ٕ) " وإنما لكل امرئ ما نو ، إنما األعماؿ بالنيات"  : لعمـو اٟتد  ؛ وىو إلوؿ إلوي

 وتسن عند أوؿ مسنوناتها إف وجد قةل واجا[]قولو: 

فقنػو سػنئم فػقذا ُوجػد م كيلسا الكفػُتم أي: ُتسن النيئ عند أوؿ مسنونات الفهارة إف وجد إلبا واجب
 فيسن أف  نوي إلبا  سا كفيو .م يو إلبا التسميئكلف  يلسا كفم إلبا واجب وى  التسميئ 

 [واستصحاب ِ ْكرىا في جميعها ، وأجا استصحاب حكمها]قولو: 

بػػلف  كػػوف مستحِضػػراً يف إللبػػو أنػػو م أي تػػذّكر النيػػئ يف القلػػب :[يف ٚتيعهػػا واستصػػحاب ذِْكرِىػػا] : إلولػػو
لتكػوف أفعػػاؿ الوضػو  كلهػا مقرونػػئ م سػتحبىػذا ىػػو ا١تم إلإلامػئ الصػبلة و٨توىػػا ٦تػا  شػرع لػػو الوضػو م  توضػل هلل

 بالنيئ .

 ي  ضره ذلك باتفاؽ العلما  .م مث  فا وي  تذكر النيئ ،ىت فرغم فقف نوى يف أوؿ الفهارة

 بلف ال  نوي إلفعها ،ىت  فرغ من الفهارة .م و٬تب استصحاب ،كمها[: أي ،كم النيئ] : إلاؿ

" إنمػػا األعمػػاؿ بالنيػػات  : فيبفػػا وضػػوؤه ٟتػػد   فػػقذا َ سػػا وجهػػو مث  سػػا  د ػػو ونػػوى إلفػػع النيػػئ م
 مو بدأ الوضو  من جد د وال  كما . (ٖ)"

                                                 

 (.ٜٚٓٔ( ومسلم رإلم )ٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٜٚٓٔ( ومسلم رإلم )ٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (سبق ٗتر٬تو.ٖ)
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 ي  ضره بقٚتاع العلما  .م فقف نوى إبفاؿ النيئ بعد الفراغ من الوضو 

مث شػػك ىػػا نػػوى أـ ي م ومثػػا ذلػػك الشػػك بعػػد العبػػادة فقنػػو ال  ػػؤورم فػػقذا توضػػل وانتهػػى مػػن الوضػػو 
 الشك باتفاؽ العلما  .فبل أور ٢تذا م  نِو؟

فقنػػو ال م إال أف  كػػوف كثػَت الشػػكم بػػدأ مػن جد ػػد : أيم وإف شػك يف النيػػئ يف أونػػا  الفهػارة اسػػتلنفها
 ألنو من الوسواس .م  لتفا إليو

 منها العقا والتمييز واإلسبلـم كسافر العبادات . : واعلم أف للوضوء شروطاا أخر 

 ومنها: قهور ئ ا١تا  كما تقدـ .

 ا: إزالئ ما ٯتنع وصوؿ ا١تا  إ  البَشرةم من عجُت أو مشع أو دىن جامد .ومنه

 ومنها: إبا،ئ ا١تا  يف ا١تذىب م فبل  صح ٔتا  ميلصوبم وال ٔتوإلوؼ على ُشْرب . 

 وىو مذىب اٞتمهور .م أنو  صح مع اإلمث : والراجح 

فتقيد بالوإلا  م ة ضرورةألهنا قهار م دخوؿ الوإلا على من ،دوو دافم لفرض ذلك الوإلا : ومنها 
 وىو ا١تذىب .م كالتيمم

 [  وصفة الوضوء] : قولو

 ى  كيفيتو الشاملئ لفروض الوضو  ومستحباتو . : وصفتوم الوضو  الكاما : أي

 [أف أنوب ثم أسمي وأغسل كفيو ثالثا ثم أتمضمض وأستنشق] : قولو

 تقدـ الكبلـ على النيئ والتسميئ و سا الكفُت وبلواً .

و  ستحب أف   تمضم  و ستنشق  بعد  سا كفيو وبلواًمو ستحب أف  كوف ذلك باليد اليمٌت م ١تا          
تمضػمض واستنشػق بيػده  أف النةػي"  : يف أن داود والنساف  بقسناد صحيح وبا من ،د   عثماف 

  . (ٔ)اليمنى " 

 .( ٕ)و و ستنثر بيده اليسرىم ١تا صح يف سنن النساف  من ،د   عل  رض  اهلل عن 
                                                 

 (  .٘ٛ( والنساف  رإلم )ٛٓٔ)رإلم داود  أبو(ٔ)
 (.ٜٜٔ( النساف  رإلم )ٕ)
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وأغسػػل وجهػػو مػػن منابػػ  شػػعر الػػرأس إلػػى مػػا انحػػدر مػػن اللحيػػين والػػذقن طػػولا ، ومػػن ] : قولػػو
 [األ ف إلى األ ف عرضاا 

وتنبػػػا م ٫تػػػا العظمػػػاف يف جانػػػب الوجػػو م و٫تػػػا عظمػػػا الوجػػػو اللػػذاف  نبػػػا عليهمػػػا العػػػارض : اللحيػػاف
 عليهما األسناف .

 لوجو . فهو ٣تتمع اللحيُت يف أسفا ا : وأما الذإلن

 وال ع ة باألجلح م وال باألفرع .م فييلسا وجهو من منابا شعر الرأس ا١تعتاد  الباً 

 ىو َمن ا٨تسر شعره عن مقدمئ رأسو . : واألجلح 

 ىو َمن نبا شعر رأسو على جبهتو .  : واألفرع 

 فالع ة با١تعتاد .

 و٬تب  سا ما اسًتسا من اللحيئ وتقدـ .

وأمػا م ألهنما مػن الػرأسم فهو من األذف إ  األذف م واألذناف ليستا من الوجو : وأما ٖتد د الوجو عرضاً 
 البياض الذي بُت الِعذار واألذف فهو من الوجو . 

 [وما فيو من شعر خفيف والظاىر الكثيف مع ما استرسل منو] : قولو 

  يلسا ما يف الوجو من شعر خفيف م و يلسا الظاىر من الكثيف . : أي

 تئ يف الوجو ى :والشعور الناب

 اٟتاجباف . 

 وأىداب العينُت . 

 وى  الشعر النابا يف أسفا الشفئ السفلىم  عٍت فوؽ الذإلن ودوف الشفئ .  : والَعْنفقئ

 وىو الشعر النابا على العظم الناتئ مقابا صماخ األذف . : والِعذار

عليػػو مػػن شػػعر الػػرأس م فهػػو مػػن فهػػو ا١تقابػػا ألعلػػى األذفم و نػػزؿ عنهػػا إللػػيبلً و نبػػا  : وأمػػا الُصػػدْغ 
 الرأس.



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

121 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٔٔ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

م    يف عينػووكاف ابػن عمػر رضػ  اهلل عنهمػا  نضػح ا١تػام وىو ا١تذىبم وال  ستحب  سا داخا العينُت
 م وىو روا ئ عن أٛتد . (ٔ)كما يف ا١توقل بقسناد صحيح

 . ١تا فيو من الضرر م وي  صح فعا ذلك عن النيب ؛ أنو ال  ستحب : والراجح

 ما ال  سًت البشرة . : الشعروا٠تفيف من 

 فهو الساتر للبشرة . : وأما الكثيف 

فيجػػب  سػػا ظػػاىر الكثيػػف كمػػا تقػػدـ يف اللحيػػئ الكثيفػػئ م وإف كانػػا خفيفػػئ فيجػػب  سػػا ظاىرىػػا 

 . (ٕ) چپ   پ    چ  ألهنا ٖتصا ُّا ا١تواجهئ م وإلد إلاؿ تعا :؛ وباقنها

 ومذىب الشافعيئ .م وىذا ىو ا١تذىب

ألنػو لػي  مػن الػرأس م فػالرأس مػا تَػػرَأََّس ؛ من شعر الرأس ال ٬تب مسحو باتفاؽ أىا لعلػم وما اسًتسا
  وارتفعم وأما ما اسًتسا من شعر اللحيئ فيجب  سلو ألنو من الوجو خبلفاً للحنفيئ .

اكشػػػف "  : رأى رجػػػبلً إلػػػد  فَّػػػى ٟتيتػػػو يف الصػػػبلة فقػػػاؿ لػػػو وأمػػػا مػػػا ذكػػػره الفقهػػػا  مػػػن أف النػػػيب 
 . فاٟتد   ال أصا لو عن النيب ، (ٖ) " ف اللحية من الوجووجهك ف 

 [ثم أدأو مع المرفقين] : قولو

 ٔتعٌت ) مع (. و) إ  ( (ٗ) چڀ  ڀ  ڀ   چ  : لقولو تعا 

وىذا  دؿ على وجوب إدارة ا١تا  على ا١ترفقُت وأف ا١ترفقُت ٬تب  سلهما م فيجػب أف  يلسػا  د ػو مػن 
 أي: مع ا١ترفقُت . أقراؼ األصابع إ  ا١ترفقُت

 أف اٟتدَّ إذا كاف من جن  احملدود فهو داخا فيو . : والقاعدة

                                                 

 (.ٓٓٔ(ا١توقل رإلم )ٔ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٕ)
 (: ) اكشف ٟتيتك فقهنا من الوجو ( ي أجده ىكذا.  ٙ٘/  ٔ( إلاؿ يف التلخيص اٟتبَت ) ٖ)

 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )(ٗ
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؛ فالنخلػػئ األخػػَتة تػػدخا يف البيػػع بعتػػك ىػػذا النخيػػا مػػن ىػػذه النخلػػئ إ  تلػػك النخلػػئ  م  : فػػقذا إللػػا
 ألهنا ،د من جن  احملدود .

ألنػو لػي  ؛ فقف اٟتاف  ال  ػدخا بعتك ىذا النخيا من ىذه النخلئ إ  ذلك اٟتاف  م   : أما لو إللا
 من جن  احملدود .

كما تقدـ يف صحيح م كاف  يلسا مرفقيو  -وىو ا١تبُت َّما القرآف  – أف النيب  :  دؿ على ذلك
  : مسلم أف أبا ىر رة 

 ىكذا رأ ا النيب  : و قوؿم و يلسا رجليو ،ىت َ ْشرَع يف الساؽم " كاف  يلسا  د و ،ىت َ ْشرع يف الَعُضد
. " (ٔ) 

 : فاٟتػد   فيػوم (ٕ) "كاف إ ا توضأ أدار المػاء علػى مرفقيػو  أف النةي "  : أما ما رواه الدار إلفػٍت
 القاسم بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عقيا وىو مًتوؾ م فاٟتد   إسناده ضعيف جداً .

بعػػػد أف  يلسػػػا وجهػػػو فيجػػػب عليػػػو أف  يلسػػػا  د ػػػو مػػػن أقػػػراؼ  : أيم و٬تػػػب  سػػػا الكفػػػُت يف ذلػػػك
 صابع إ  ا١ترفقُت بقٚتاع العلما  .األ

فمػػا  فعلػػو كثػػَت مػػن العػػواـ مػػن تػػرؾ  سػػا الكفػػُت مػػع بقيػػئ اليػػد ن إ  ا١تػػرفقُت بعػػد  سػػا الوجػػو اكتفػػاً  
وال  صح معو الوضو  م ولكن اٞتاىا يف مثا ىذا  عذر يف الفراف  الفافتئ م بيلسلهما يف أوؿ الوضو  ىو خفل

 دوف اٟتاضرة .

 ألهنا متصلئ بيده اتصاؿ ِخْلقئ م فتدخا يف ُمَسمَّى اليد .؛ وإف قالا و٬تب  سا أظافره

 فه  كذلك نابتئ يف ٤تا الفرض فيجب  سلها .م الزافدة و٨توىا ومثا ذلك األصبع

 وإذا كاف ٖتا الظفر وسخ  سَت فها  ضر ؟ 

  : إلوالف يف مذىب اإلماـ أٛتد

 نع وصوؿ ا١تا  إ  ما ٬تب  سلو من العضو .ألف ىذا الوسخ ٯت : إلالوا؛ أنو  ضر : القوؿ األوؿ

                                                 

 (.ٕٙٗ( مسلم رإلم )ٔ)
 (.٘ٔ( الدارإلفٍت رإلم )ٕ)
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ألف الوسخ اليسَت  ُوجد عادًة م وي  : إلالوام وىو ا١تذىب م أنو ال  ضر م واختاره ا١توفق : والقوؿ الثاين
 وتلخَت البياف عن وإلا اٟتاجئ ال ٬توز .م أنو  ضر  بُّت النيب 

 وعجُت و٨تو ذلك . وإلاس عليو كا  سَت من دـم واختار ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ

م فقنػو  عفػى عنػوم غ و٨تػوهفقذا كاف  سَتاً عرفاً ٔتقدار الوسخ اليسَت الذي  كوف ٖتا الظفر عادة كصػم
ومثا ذلك الػنق  مػن البو ػئ الػيت تبقػى بعػد  سػلها مػن البػدف فقنػو  عفػى عنهػا م وا١تشػقئ ٕتلػب التيسػَت م وىػذا 

 ىو الراجح .

 [ن مرة واحدةثم أمسح كل رأسو مع األ ني] : قولو

 فقف  سا رأسو مع إمرار  ده على الرأس أجزأه اتفاإلاً م لتضمنو للمسح .

 . ألنو خبلؼ ما أمر بو النيب م وإف  سا شعره ببل إمرار لليد فبل ٬تزئ يف ا١تشهور من ا١تذىب

 أنو ٬تزئم وىو روا ئ عن أٛتدم : وذىب أكثر الفقها  إ 

 ألف اليلسا أبلغ من ا١تسح .

 . -وىو اليلسا  -يف األك   –وىو ا١تسح  -لدخوؿ األصيلر  وىو أظهر

 :مسألة

 فقف مسح رأسو ٓترإلئ م و٨توىا فها ٬تزئ ؟ 

 ٟتصوؿ ا١تسح بذلك م فبل  شًتط أف  كوف ا١تسح باليد وىو ا١تذىب .م أنو ٬تزئ : اٞتواب
 .و دخا يف ذلك الص دْغ واألذناف م وتقدـ الدليا على ذلك   : كا رأسو[] : إلولو

 

 فيجب عليو أف  عمم رأسو كلو با١تسح م وىو مذىب اٟتنابلئ وا١تالكيئ .
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وىػػو ا١تبػػُّت َّمػػا القػػرآف كػػاف ٯتسػػح رأسػػو   والنػػيب م ( ٔ) چڀ  ٺ    چ  : لقولػػو تعػػا  
لكػػن إذا مسػػح ناصػػيتو  م " وي  صػػح عنػػو يف ،ػػد   أنػػو اإلتصػػر علػػى بعػػ  رأسػػو ألبتػػئ : كلػػو م إلػػاؿ ابػػن القػػيم

  تو " .كّما على عمام

چ          : ونظػَت ىػذا إلولػو تعػا  يف التػيممم ألصقوا ا١تسػح برؤوسػكم : أيم والبا  يف اآل ئ لئللصاؽ

 .(ٕ) چچ  ڇ  ڇ  ڇ 

 ( ٖ) چۓ  ڭ  ڭچ   : وإلولو تعا  يف الفواؼ

 أنو ال ٬تب مسح الرأس كلو. : وذىب الشافعيئ واأل،ناؼ إ 

 ٯتسح وبلث شعرات فلكثر. : وعند الشافعيئ

 إلدر الناصيئ. : وعند األ،ناؼ

 امسحوا بع  رؤوسكم.  : أيم والبا  يف اآل ئ للتبعي  : إلالوا

، ناصػيتوتوضأ فمسح ب أف النةي "  : ٔتا رواه مسلم من ،د   ا١تيلَتة بن شعبئ  : واستدلوا أ ضاً 
 والناصيئ بع  الرأس . . (ٗ) وعلى العمامة والخفين "

بػا كمػػا علػػى م ي  قتصػر علػػى الناصػػيئ بلـ ابػػن القػيم وأف النػػيب ٔتػػا تقػػدـ مػن كػػ : و٬تػاب علػػى ىػذا
 العمامئ . 

 عند مسللئ مسح العمامئ يف باب ا١تسح على ا٠تفُت . -إف شا  اهلل  -وسيليت الكبلـ على ىذا 

 أف البا  ال تليت للتبعي  . : وإلد صرَّح  َت وا،د من أفمئ الليلئ كابن در د وابن عرفئ

وعندىم أنو ال ( ٔ) چچ  ڇ   چ : ىو إلولو تعا  يف التيمموتقدـ أف نظَت ىذا 
 فكذلك ىنا .م ٬تزئ مسح بع  الوجو يف التيمم

                                                 

 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٙافدة آ ئ )(سورة ا١تٕ)
 (.ٜٕ(سورة اٟتج آ ئ )ٖ)
 (.ٕٚٗ( مسلم رإلم )ٗ)
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مذىب اٟتنابلئ وا١تالكيئ م وىو اختيار شيخ اإلسبلـ وتلميذه ابن القيم أنو ٬تب مسح  : فالراجح
 الرأس كلو .

مث  عيػد٫تا م ىب ُّما إ  إلفػاهأف  بدأ ٔتقدـ رأسو فيمسحو بيد و ،ىت  ذ : وصفة المسح المستحا
 إ  ا١توضع الذي بدأ منو .

مث  عػود م وى  عك  الصفئ األو  م بلف  بدأ من مؤخر رأسو مث  رد٫تا إ  مقدمو : وىناؾ صفة ثانية
 إ  ا١تكاف الذي بدأ منو. 

 ب  .با  ذىب مع شعره ،ي    نصم وى  أف ٯتسح شعره ْتي  ال ُ ْشِعثو : وىناؾ صفة ثالثة أأضاا 

 أف النةػػي : " فهػو مػػا وبػػا يف الصػحيحُت مػػن ،ػػد   عبػد اهلل بػػن ز ػػد  : أمػا دليػػا الصػػفئ األو 
مسح رأسو بيدأو فأقةل بهما وأدبر ، بدأ بمقدـ رأسو حتى  ىا بهما إلى قفػاه ، ثػم رّدىمػا إلػى المكػاف 

 .( ٕ) " الذب بدأ منو

بػػدأ بمػػؤخر  أف النةػػي "  : (ٖ)داود والًتمػػذي مػػا وبػػا يف ا١تسػػند وسػػنن أن  : ودليػػا الصػػفئ الثانيػػئ
 " .  رأسو ثم بمقدمو

أف "  : مػػا وبػػا يف سػػنن أن داود مػػن ،ػػد   الرُبيٍّػػع بنػػا ُمعػػوٍّذ رضػػ  اهلل عنهػػا : ودليػػا الصػػفئ الثالثػػئ
كػػل ناحيػػة لمنُصػػاا الشػػعر، ل -أب مفرقػػو -توضػػأ عنػػدىا فمسػػح الػػرأس كلػػو مػػن قَػػػْرف الشػػعر  النةػػي 
 (ٗ)".لشعر عن ىينتو ُأحرِّؾ ا

أف ٯتسح رأسو ٔتا  جد د  ػَت مػا  : لظاىر اآل ئ الكرٯتئ م وا١تستحبم و٬تزي  ا١تسح بلي كيفيئ  فعلها
 مسػػػػػػػح برأسػػػػػػػو بمػػػػػػػاٍء غيػػػػػػػر َفْضػػػػػػػل  أف النةػػػػػػػي"  : َفَضػػػػػػػا عػػػػػػػن  سػػػػػػػا  د ػػػػػػػو م فقػػػػػػػد وبػػػػػػػا يف مسػػػػػػػلم

 .( ٘) " أدأو

                                                                                                                                                                       

 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٖٕ٘( ومسلم رإلم )٘ٛٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٕٔٙٓٚ( ومسند أٛتد رإلم )ٖٖ( والًتمذي رإلم )ٕٙٔ( أبو داود رإلم )ٖ)
 (.ٕٛٔ( أبو داود رإلم )ٗ)
 (.ٖٕٙ( مسلم رإلم ) ٘)
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" أف النػػيب  : سػػنن أن داود بقسػػناد ،سػػنفػػقف مسػػح رأسػػو بفضػػا  د ػػو فػػبل بػػلس م ١تػػا جػػا  يف ا١تسػػند و 
 مسح برأسو من َفْضا ما  كاف يف  د و " (ٔ) . 

 [مرة واحدة] : إلولو

وىو مذىب ٚتهور الفقها  م وىػو فعػا النػيب م وال  شرع لو أف  كرر ا١تسحم أي ٯتسح رأسو مرًة وا،دة
  فوظ عن النيب و،د   عبد اهلل بن ز د م وىو  احملم كما يف الصحيحُت من ،د   عثماف . 

 أنو ٯتسح رأسو وبلواً . : وذىب الشافعيئ إ 

 . (ٕ) " توضأ ثالثاا  ثالثا أف النةي "  : ٔتا وبا يف مسلم من ،د   عثماف : واستدلوا أ ضاً 

 فيدخا يف ذلك مسح الرأس .  : إلالوا

 .( ٖ) ثاا "مسح رأسو ثال " أف النةي  : ٔتا روى أبو داود من ،د   عثماف  : واستدلوا

ويف م ٣تمػػػػػا " ثالثػػػػػاا ثالثػػػػػاا " : الػػػػػذي يف مسػػػػػلم فػػػػػقف إلولػػػػػو وأمػػػػػا االسػػػػػتدالؿ ْتػػػػػد   عثمػػػػػاف 
 مسح رأسو مرة. أف النيب  : وفيوم الصحيحُت من ،د ثو 

الصحاح كلها تدؿ على  وأ،اد   عثماف  " : فقد أعّلو أبو داود فقاؿ : وأما ،د   أن داود
 مرة ". مسح الرأس أنو 

أف  : وذكػر ابػن القػيمم ٟتد   شاذ م وإلد إلّرر ىػذا أ ضػاً شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػئ وتلميػذه ابػن القػيمفا
 األ،اد   الواردة يف ىذا الباب إما صر٭تئ  َت صحيحئ م وإما صحيحئ  َت صر٭تئ . 

ى وا١تسح علم كمسح ا٠تفُتم فقف ا١تسح جا  يف الشرع مرة وا،دةم وإٟتاؽ النظَت بنظَته  قتض  ذلك
 العمامئ واٞتبَتة .

 فقف تكرار ا١تسح  صَته  سبًل. ؛ وىذا الذي   قتضيو النظر أ ضاً  

  [مع األ نين مرة واحدة] : قولو

                                                 

 (.ٕٙٔٓٚومسند أٛتد رإلم )( ٖٓٔ( أبو داود رإلم ) ٔ)
 (. ٕٕٙ( مسلم رإلم ) ٕ)
 (.ٚٓٔ( أبو داود رإلم )ٖ)
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 ". األ ناف من الرأس"  : ألهنما من الرأس كما تقدـ يف إلولو 

مسح برأسو وأ نيو  " أف النةي  : جا ت يف ما رواه األربعئ إال أبا داود : وصفئ مسحهما
 واٟتد   إسناده صحيح .م (ٔ) باطنهما بالساةااحتين، وظاىرىما ب بهاميو "

فالسنئ أف  دخا السبابتُت يف صػماخ أذنػو وٯتسػح باإلُّػاـ ظػاىر أذنيػو م وال ٬تػب مسػح مػا اسػتًت مػن 
 فاألذف من باب أو  .م األذف كاليلضار ف م ألف الرأس الذي ىو األصا ال ٬تب مسح ما استًت منو بالشعر

 [ثم أغسل رجليو مع الكعةين] : قولو

 كما تقدـ يف ا١ترفقُت . 

 ٫تا العظماف الناشزاف يف أسفا الساؽ من جانيب القدـ .  : والكعباف

 وأغسل األقطع بقية المفروض[] : قولو

 ما تبقى من ٤تا الفرض . : أيم أي أإلفع اليد ن ومثلو أإلفع الرجلُت م  يلسا بقيئ ا١تفروض

فيجػب عليػو أف  يلسػا م كػلف تقفػع مػن نصػف الػذراع مػثبلً م ده إلفعا من دوف ا١ترفػقلو أف   : فمثبلً 
 فقنو  يلسا الذراع إ  ا١ترفق .م بقيئ اليد إ  ا١ترفق م ولو إلفعا  ده من الرسغ

 فقنو  يلسا ما بق  منها من ا١تفروض.م أو إلفعا أصابعهام لو إلفعا إلدمو من النصف : ومثلو

" إ ا  : إلاؿ م و١تا وبا يف الصحيحُت أف النيب  (ٕ) چھ   ہ  ہ  ہ  چ  : لقولو عز وجا 
 .( ٖ) أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم "

 [ف ف قطع من المفصل غسل رأس العضد منو] : قولو

إف إلفػع مػن مفصػا الكعػب  : إذا إلفع من مفصا ا١ترفق  سا رأس العضد منو وجوبػاً م وكػذلك : أي
 رفقُت ٦تا ٬تب  سلو م وىذا ا١تتبق  داخا يف ا١ترفق وداخا يف الكعب . ألف الكعبُت وا١ت؛  سا قرؼ الساؽ

                                                 

 (.ٜٖٗ( وابن ماجو رإلم )ٕٓٔ( والنساف  رإلم )ٖٙ( الًتمذي رإلم )ٔ)
 (.ٙٔ(سورة التيلابن آ ئ )ٕ)
 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚ( البخاري رإلم )ٖ)
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بػػلف كػػاف القفػػع مػػن العضػػد فػػوؽ ا١ترفػػق سػػق  اليلسػػا اتفاإلػػاً م ألف م فػػقف ي  بػػَق شػػ   مػػن ٤تػػا الفػػرض
 ٤تا اليلسا إلد ُعدـ .

رم إف ي ٬تػد و٬تب على أإلفع اليد ن أف  ستلجر من  ُػَوضٍّتو بلجرة ا١تثا مػع القػدرة علػى ذلػك بػبل ضػر 
 من  ت ع لو .

 ؛وال  عيػد فقنو  صل  على ،سب ،الػوم فقف ي  قدر وي ٬تد من  ت ع لو وي ٬تد من  وضتو أو  يممو
م وإف ي ٬تد من  وضتو ووجػد مػن  يممػو لزمػو ذلػكم (ٔ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ : ألف اهلل عز وجا  قوؿ

 كالصحيح  قدر على التيمم دوف الوضو  .

 [رفع بصره إلى السماء وأقوؿ ما وردثم أ] : قولو

" مػػا مػػنكم مػػن أ،ػػػد  : إلػػاؿ أف النػػيب  وىػػو مػػا وبػػا يف مسػػلم مػػن ،ػػد   عمػػر بػػن ا٠تفػػاب 
وأشهد أف ٤تمػداً عبػده ورسػولو إال م أشهد أف ال إلو إال اهلل و،ده ال شر ك لو :  توضل فيسبغ الوضو  مث  قوؿ

اللهػم اجعلنػي وزاد الًتمػذي وىػ  ز ػادة صػحيحئ " م (ٕ) شػا  " فتحا لو أبواب اٞتنئ الثمانيػئ  ػدخا مػن أ ٍّهػا
 .  (ٖ) " من التوابين واجعلني من المتطهرأن

 : من توضأ فقػاؿ"  : مرفوعػاً  وروى النساف  يف الك ى والف اين يف األوس  عن أن سعيد ا٠تدري 
ثم طُِةع ِبطَاَبٍع "أب ، ي َرؽٍّ سةحانك اللهم وبحمدؾ أشهد أل إلو إل أن  أستغفرؾ وأتوب إليك ، كتا ف

واٟتػػد   وإف كػػاف إسػػناده صػػحيحا م لكػػن الػػراجح وإلفػػو علػػى أن م (ٗ) " خػػتم" فلػػم ُأكسػػر إلػػى أػػـو القيامػػة
ولكػػن لػػو ،كػػم م سػػعيد كمػػا إلػػاؿ ذلػػك النسػػاف م والػػدار إلفػػٍت م فقػػد تفػػرد بعػػ  الػػرواة برفعػػو م واحملفػػوظ وإلفػػو

 ألف مثلو ال  قاؿ بالرأي .؛ الرفع

١تػا م  سن ١تن فرغ من وضوفو أف  رفع بصره إ  السما  : أي مث  رفع نظره إ  السما [] : ؿ ا١تؤلفوإلو 
ويف سػػػنده راٍو مػػػبهم م ،  (٘) " روى أٛتػػد وأبػػػو داود مػػػن ،ػػػد   عمػػػر ا١تتقػػػدـ وفيػػػو " مث رفػػػع نظػػػره إ  السػػػما 

 وعلى ذلك فاٟتد   ضعيف . 
                                                 

 (.ٙٔ(سورة التيلابن آ ئ )ٔ)
 (.ٖٕٗ( مسلم رإلم ) ٕ)
 (.٘٘رإلم ) ( الًتمذيٖ)
 (.ٕٕٚٓ(.واٟتاكم يف مستدركو)٘٘ٗٔ( والف اين يف ا١تعجم األوس ) ٜٜٜٓ( السنن الك ى للنساف  رإلم )ٗ)
 (.ٕٔٔ( ومسند أٛتد رإلم )ٓٚٔ( أبو داود رإلم )٘)
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 [وتةاح معونتو] : قولو

باتفػػاؽ العلمػػا  م بػػلف ٭تضػػر لػػو ا١تػػا  أو أف  صػػب عليػػو وضػػو ه باتفػػاؽ العلمػػا  م تبػػاح معونػػئ ا١تتوضػػئ 
ويف الصػػحيحُت مػػن ،ػػد   أسػػامئ بػػن ز ػػد يف إفاضػػئ ، (ٔ)" أنػػو دعػػا بوضػػوء"  : وفيػػوم وتقػػدـ ،ػػد   عثمػػاف

وىػو وابػا يف مسػلم مػن ،ػد   ا١تيلػَتة بػن ، (ٕ) فجعل  أصػا عليػو وأتوضػأ ""  : من عرفات إلاؿ النيب 
 . (ٖ)ئ بنحوهشعب

 و صح أف  وضتو  َته اتفاإلاً م لكن ذلك خبلؼ األو  م فا١تستحب أف  باشر بنفسو الوضو  .

 وإذا وإلف ٖتا ميزاب و٨توه فتوضل صّح اتفاإلاً . 

 وتنشيف أعضائو[ ] : قولو

 أي  باح تنشيف أعضافو من ما  الوضو  واليلسا ٓترإلئ و٨توىا م وىذا مذىب ٚتهور الفقها  . 

١تػػا وبػػا يف الصػػحيحُت مػػن ،ػػد   أـ ا١تػػؤمنُت ميمونػػئ  رضػػ  اهلل م ضػػا تػػرؾ ذلػػك وىػػو ا١تػػذىبواألف
ُفض المػػاء بيدأػػو ناولػػ  النةػػي "  : إلالػػا -عنهػػا  ويف م " بعػػد اغتسػػالو ثَػْوبػػاا فلػػم أَْأخػػذه، وانطلػػق وىػػو أَػػػنػْ
 . ( ٗ) " فأتيتو بالمندأل فَػراده"  : روا ئ

 : نّشػف أعضػا ه م لكػن ىػذه األ،اد ػ  ضػعيفئ م إلػاؿ الًتمػذي وإلد وردت أ،اد   فيها أف النػيب 
 وضعفها النووي وابن القيم . " في ىذا الةاب شيء ول أصح عن النةي" 

ما روى الًتمذي عن عافشئ رض  اهلل عنهػا  –أي تنشيف األعضا   –ومن األ،اد   الواردة يف ذلك 
ػػػف بهػػا بعػػد  كػػاف لرسػػوؿ اهلل "  : إلالػػا إلػػاؿ الًتمػػذي: " ،ػػد   عافشػػئ لػػػي  م (٘) " الوضػػػوءِخْرقػػة أُػَنشِّ

 بالقافم  " .

 ىو ترؾ التنشيف م فقْف فَػَعلو فبل بلس.  واحملفوظ عن النيب 

                                                 

 (.ٕٕٙ( ومسلم رإلم )ٗٙٔ(  البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٕٓٛٔ( ومسلم رإلم )ٔٛٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٕٗٚ(  مسلم رإلم )ٖ)
 (.ٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٜٕ٘البخاري ) (ٗ)
 (.ٖ٘( الًتمذي رإلم )٘)
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  : مسائل

 أنو  كره اإلسراؼ يف ا١تا  يف الوضو  واليلسا م وىذا بقٚتاع أىا العلم .  : المسألة األولى

 . " وكره أىا العلم اإلسراؼ فيو " : إلاؿ البخاري

" مػا ىػذا السػرُؼ     : مػر بسػعٍد وىػو  توضػل فقػاؿ وعند ابن ماجو بقسناد فيو ابػن ٢تيعػئ أف النػيب 
م واٟتػػد   ضػػعيف فيػػو ابػػن  (ٔ) وإف كنػػ  علػػى نهػػر جػػار "، " نعػػم : إلػػاؿم أيف الوضػػو  إسػػراؼ ؟ : فقػػاؿم "

 ٢تيعئ ولكن اإلٚتاع عليو . 

وأغتسل بالصاع إلى خمسة  -و ربع الصاع النبوي وى -كاف أتوضأ بالمد   أنو "  : ويف الصحيحُت
 .  (ٕ) " أمداد

 .  (ٖ) توضل بثلث  مد " " أف النيب  : وعند ابن ،باف و َته

أنو ٬تزئ يف ٕتد د الوضو  مسح أعضا  الوضو  با١تا  مسػحاً بػدوف  سػا م ١تػا وبػا  : المسألة الثانية
: " أنػو ُأيت بُكػوٍز د صحيح عػن علػ  بػن أن قالػب يف مسند أٛتد وسنن النساف  وصحيح ابن خزٯتئ بقسنا

مػػن مػػاٍ  وىػػو يف الرْ،بػػئم فلخػػذ كفػػاً مػػن مػػاٍ  فمضػػم  واستنشػػق ومسػػح وجهػػو وذراعيػػو ورأسػػوم مث شػػرب وىػػو 
 . (ٗ)فعا "   ىكذا رأ ا رسوؿ اهللم ىذا وضو  من ي ٭تدث : إلافمم مث إلاؿ

م فلػو أف  كتفػ  بيلسػا ذكر شيخ اإلسبلـ أف الوضو  إف   : المسألة الثالثة كاف مستحباً كالوضو  للنـو
" أف النػيب  : ١تػا وبػا يف الصػحيحُت عػن ابػن عبػاس رضػ  اهلل عنهمػا؛ بع  أعضافو إال رجليوم كالوضو  للنـو

 فقػػػد اكتفػػػى النػػػيب ، (٘) مث نػػػاـ "م مث  سػػػا وجهػػػو و د ػػػوم إلػػػاـ مػػػن الليػػػا فقضػػػى ،اجتػػػو   بيلسػػػا بعػػػ
 أعضافو .

 جو واليد ن لكاف أظهر . ولو إلُػّيد ىذا بالو 

                                                 

 (.ٕ٘ٗ( ابن ماجو رإلم )ٔ)
 (.ٕٖ٘( ومسلم رإلم )ٕٔٓ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٖٛٓٔ( ابن ،باف رإلم )ٖ)
 (.ٙٔ( وابن خزٯتئ رإلم )ٖٓٔ( والنساف  رإلم )ٖٛ٘( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (.ٖٗٓ( ومسلم رإلم )ٖٙٔٙ( البخاري رإلم )٘)
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وذلك ألف الوجو واليد ن ٢تمػا ميػزة عػن بقيػئ أعضػا  الوضػو  م لوجػوب مسػحهما يف التػيمم دوف سػافر 
 أعضا  الوضو  م واٟتد   ا١تتقدـ فيو  سا الوجو واليد ن دوف سافر األعضا  .

 وذكر بع  العلما : أف ىذا اليلسا للتنظيف والتنشي  للذكر و َته.

 اختلف أىا العلم يف الوضو  ىا ىو من خصافص ىذه األمئ أـ ال؟  : ابعةالمسألة الر 

واستدلوا ٔتا وبا يف الصحيحُت أف م أنو من خصافص ىذه األمئ : فذىب ٚتاعئ من أىا العلم إ 
وظاىره اختصاصو ُّذه م (ٔ) " إف أمتي أأتوف أـو القيامة غراا محجلين من آثار الوضوء"  : إلاؿ  النيب 

 األمئ .

 وذىب آخروف: إ  أنو لي  ٥تتصاً ُّذه األمئ .

 : و دؿ على ذلكم وىذا ىو الراجح 

َمػػْن  : فتوضػػأ ثػػم صػػّلى ثػػم أتػػى الغػػالـ فقػػاؿ"  : مػػا وبػػا يف البخػػاري يف إلصػػئ ُجػػر ج الرَّاىػػب وفيػػو
 .  (ٕ) " الراعي : أَبوؾ ، فقاؿ

 (ٖ)" نها الملك قام  تتوضأ وتصليأف سارة لما دنا م"  : وفيوم ؤتا وبا يف البخاري يف إلصئ سارة
. 

 وإ٪تا ٗتتص ىذه األمئ باليُلرَّة والتحجيا من آوار الوضو   ـو القيامئ .   

ليس  ألحد من األمم تػأتوف علػّي غػراا  - عبلمئ : أي -لكم سيماإلاؿ: "   ويف مسلم أف النيب 
 .(ٗ)"محجلين من آثار الوضوء

                                                 

 (.ٕٙٗ( ومسلم رإلم )ٖٙٔي رإلم )( البخار ٔ)
 (.ٖٕٓ٘( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٕٗٓٔ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٕٚٗ( مسلم رإلم )ٗ)
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 باب مسح الخفين
 على احملا .  ىو إمرار اليد : ا١تسح

 إمرار اليد با١تا  مبتلئ على ا٠تفُت من  َت إسالئ للما  م وإ٪تا ٣ترد بّا ا٠تف با١تا  . : وا١تراد بو ىنا
الػػيت تيلفػػ  " مػػا  لػػب  علػػى الرجػػا مػػن اٞتلػػد الرإليػػق م وىػػو مػػا  سػػمى عنػػدنا بػػػ " الكنػػادر  : وا٠تفػػاف

 . الكعبُت
 بػ" الشرابات" . ندناه م وتسمى عما  لب  من صوؼ و٨تو  : واٞتوارب

چ        : تعالى فقولوم أما الكتاب  : وا١تسح على ا٠تفُت دؿ على جوازه الكتاب والسنئ واإلٚتاع

ويف  م چٺ چ  . إ  إلولو سبحانو:.(ٔ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 

 باٞتر . چ م  جلِك  ر  أ  و  چ  إلرا ة سبعيئ:
ىذه اآل ئ بفعلػو با١تسػح علػى ا٠تفػُت إف كػاف البسػاً ٢تمػا م وبيلسػا الػرجلُت إف كػاف  وإلد بُّت النيب  

  َت الب  ٢تما.
" سػبعئ ووبلوػوف نفسػاً  : فه  متواترة يف مشػروعيئ ا١تسػح علػى ا٠تفػُت م إلػاؿ  اإلمػاـ أٛتػد : وأما السنئ

 " م وذكره ابن منده عن أكثر من ٙتانُت صحابيػػاً م منهم العشرة ا١تبشروف باٞتنئ .  سح على ا٠تفُت رووف ا١ت
ولعػػا العػػدد الػػذي ذكػػره اإلمػػاـ أٛتػػد ٥تػػتص باأل،اد ػػ  الصػػحيحئ م وذكػػر صػػا،ب " نصػػب الرا ػػئ " 

 ٙتانيئ وأربعُت ،د ثاً  يف ا١تسح على ا٠تفُت . 
د ػػ  يف ىػػذا البػػاب متػػواترة م كشػػيخ اإلسػػبلـ واٟتػػاف  ابػػن ،جػػر وجػػـز كثػػَت مػػن أىػػا العلػػم بػػلف األ،ا

 و َت٫تا من أىا العلم .
وَمن أنكر ا١تسح على ا٠تفُت ىم قوافف من ا١تبتدعػئ كالرافضػئ وا٠تػوارج م ولػذا أدخػا أىػا العلػم ىػذه 

 ا١تسللئ يف باب العقافد إلنكار ا١تبتدعئ ٢تا م فقنكار ىذه ا١تسللئ من شعار أىا البدعئ.
ألف األ،اد   فيو متواترة م ومن أنكر شػيتاً ٦تػا وبػا بػالتواتر ؛ من أنكر ا١تسح على ا٠تفُت فهو مبتدعو 

 فهو مبتدع م كما إلرر ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ م كل،اد   اٟتوض و٨توىا .
 . فقد أٚتع العلما  على جواز ا١تسح على ا٠تفُت كما ،كاه ابن ا١تبارؾ وابن ا١تنذر : وأما اإلٚتاع

 فا١تسح على ا٠تفُت وابا بالكتاب والسنئ واإلٚتاع .   
 

                                                 

 (.ٙسورة ا١تافدة آ ئ )(ٔ)
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  [أجوز ] : قولو
 ١تا تقدـ من األدلئ .

 وىا األفضا  سا القدمُت أو ا١تسح على ا٠تفُت ؟ 
  : إلوالف ألىا العلم

 : إلػالوا؛ أف  سا القػدمُت أفضػا مػن ا١تسػح م وىػو راو ػئ  عػن اإلمػاـ أٛتػد : فذىب ٚتهور الفقها  إ 
 ا ىو األصا م فاألصا ىو اليلسا  . ألف ىذ

 أف األفضا ىو ا١تسح .                       : وذىب اٟتنابلئ يف ا١تشهور عندىم إ 
" كػاف النػيب  : ٔتا رواه ا٠تمسئ إال أبا داود من ،د   صفواف بن عسَّاؿ رضػ  اهلل عنػو إلػاؿ : واستدلوا

  م (ٔ) أ ػاـ وليػاليهن إال مػن جنابػئ م ولكػن مػن  ػاف  وبػوؿ ونػـو " لمرنا إذا كنػا َسػْفراً أال ننػػزع خفافنػا وبلوػئ
 ". "رّخص لنا النيب  : واٟتد   إسناده صحيح م ويف روا ئ للنساف 

الخفين ، مسح على  أف رسوؿ "  : ٔتا روى أبو داود عن ا١تيلَتة بن شعبئ : واستدلوا أ ضاً 
واٟتد   م (ٕ)" ، بهذا أمرني ربي عز وجلبل أن  نسي   : فقاؿ، أنسي    : أا رسوؿ اهلل : فقل 

 إسناده ضعيف .
إف اهلل أحا أف تؤتى رخصو كما " : إلاؿ ويف مسند اإلماـ أٛتد واٟتد   صحيح م أف النيب 

 . (ٖ) أكره أف تؤتى معصيتو "
فيػو أف األفضا ىو ا١توافق ٟتاؿ ا١تتوضئ م فقذا كاف البسػاً ٠ت : واختار شيخ اإلسبلـ وتلميذه ابن القيم

  فاألفضا لو أف ٯتسح عليها م وال  نزع خفيوم وإف كانا إلدماه مكشوفتُت فاألفضا لو اليلسا .
فقنػو كػاف ٯتسػح علػى ا٠تفػُت إذا كػاف البسػاً ٢تمػا وال  نػزع خفيػو م وإف   وىذا ىػو ا١توافػق لفعػا النػيب 

ين أمػرأن إل اختػار مػا خيػر بػ أف النةػي "  : كانا إلدماه مكشوفتُت  سلهما م وإلػد وبػا يف الصػحيحُت
 . (ٗ) أأسرىما "

 وا١تذىب: أف ا١تسح على ا٠تف  رفع اٟتدث عما ٖتتوم ألنو قهارة با١تا  كاليلسا.
  [أجوز للمقيم أوماا وليلة، وللمسافر ثالثة أأاـ بلياليها] : قولو

                                                 

 ( ٕٙٔ( والنساف  رإلم )ٜٙ( والًتمذي رإلم )ٙٔٔٛٔ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٛٚٗوابن ماجو رإلم )

 (.ٓٚٔٛٔ( ومسند أٛتد رإلم )ٙ٘ٔ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٙٙٛ٘( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
 (.ٕٖٕٚ( ومسلم رإلم )ٙٛٚٙ( البخاري رإلم )ٗ)
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اونتػُت  : أيم هػا٬توز للمقيم أف ٯتسح  وماً وليلئم أي: أربعاً وعشر ن سػاعئم وللمسػافر وبلوػئ أ ػاـ بليالي
 وسبعُت ساعئ .

 وال ٭تسب ذلك بالصلوات با ٭تسب باليـو والليلئ و٫تا أربع وعشروف ساعئ . 
مػػا وبػػا يف صػػحيح مسػػلم  : و ػػدؿ  علػػى أف ا١تقػػيم ٯتسػػح  ومػػاً وليلػػئ وأف ا١تسػػافر ٯتسػػح وبلوػػئ بلياليهػػا 

 وللمقػػيم  ومػػاً م وػػئ أ ػػاـ وليػػاليهنللمسػػافر وبل " جعػػا النػػيب  : عػػن علػػ  بػػن أن قالػػب  رضػػ  اهلل عنػػو  إلػػاؿ
 . (ٔ) " وليلئ

وىػو م وأف مدة ا١تسػح للمسػافر وبلوػئ أ ػاـ بلياليهػا م وللمقػيم  ػـو وليلػئم وىذا مذىب ٚتهور أىا العلم
 الصواب ١تا تقدـ من األدلئ. 

أو إذا م إال ١تػا  وجػب اليلسػام لو أف ٯتسح على ا٠تفػُت مػن  ػَت توإليػا ١تػدة مػن الزمػاف : وإلاؿ ا١تالكيئ
 خلع خفيو .

عػػن مسػػح  أنػػو سػػلؿ النػػيب  : ٔتػػا روى أبػػو داود وابػػن ماجػػو مػػن ،ػػد   ُأَنٍّ بػػن ِعمػػارة : واسػػتدلوا 
و ػومُت  : فقػاؿم " أومػاا "  : فقػاؿ النػيب م  ومػاً؟  : " نعػم " إلػاؿ : أمسح على ا٠تفُت ؟ إلػاؿ : ا٠تفُت فقاؿ

م لكػن اٟتػد   إسػناده ضػعيف م فػبل  (ٕ)  نعم وما شػن  ""  : إلػاؿم ووبلوئ ؟ : فقاؿم " و ومُت " : فقاؿم ؟
 .   ثبا عن النيب 

"  : إلػاؿ أف النيب  ٔتا روى أٛتد وأبو داود يف سننو من ،د   ُخزٯتئ بن وابا  : واستدلوا أ ضاً 
د   واٟتػ،  (ٖ) ولو استزدناه لزادنػا "  : وللمقيم أـو وليلة ، قاؿ، المسح على الخفين للمسافر ثالثة أأاـ

وإ٪تػا وإلّػا ٢تػم النػيب م ىػو ظػن مػن الػراوي " " ولػو اسػتزدناه لزادنػا : يف سنده انقفاع م وضّعفو البخاري م وإلولو
 . وماً وليلئ للمقيم م ووبلوئ أ اـ للمسافر وي  زد  

أف عقبػػئ بػػن عػػامر خػػرج مػػن الشػػاـ إ  ا١تد نػػئ  : ٔتػػا رواه البيهقػػ  م واٟتػػاكم وصػػححو : واسػػتدلوا أ ضػػاً 
ن اٞتمعػػئ إ  اٞتمعػػئ فقػػاؿ لػػو عمػػر: "مػػىت أوٞتػػا خفيػػك يف رجليػػك " فقلػػا: "  ػػـو اٞتمعػػئ" إلػػاؿ: " فهػػا مػػ

و٦تػػن صػػححو شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن م واٟتػػد   صػػحيح، (ٗ) "" أصػػبا السػػنئ : " ال " م إلػػاؿ : نزعتهمػػا؟ " إللػػا
 تيميئ. 

                                                 
 (.ٕٙٚ( مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٚ٘٘( وابن ماجو رإلم )ٛ٘ٔ( أبو داود رإلم )ٕ)
 ( ٚ٘ٔ(.أبو داود رإلم )ٕٚ٘ٛٔ(مسند أٛتد رإلم )ٖ)
 (.ٔٗٙ( وا١تستدرؾ للحاكم رإلم )ٕٗٗٔ( السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٗ)
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ا٠تفػُت ولبسػهما م كػلف   كػوف و رد على االستدالؿ ُّذا األوػر أنػو يف ا١تسػافر إذا كػاف  شػق عليػو خلػع 
بر ػػداً يف مصػػلحئ ا١تسػػلمُت و شػػق عليػػو أف  نػػزؿ فيخلػػع ا٠تفػػُت م فيجػػوز لػػو أف ٯتسػػح علػػى ا٠تفػػُت مػػا شػػا  مػػن 
ا١تػػدة م  و كػػوف ىػػػذا كا١تسػػح علػػػى اٞتبػػَتة م وعلػػػى ذلػػك فا١تػػدة ٤تػػػددة بيػػـو وليلػػػئ للمقػػيم ووبلوػػػئ أ ػػاـ بلياليهػػػا 

رة فيمسػػح مػػا شػػا  م كػػلف  كػػوف مسػػافراً مػػع رُْفقػػئ وال ٯتكػػن نػػزع ا٠تفػػُت إال الضػػرو  أوم للمسػػافر إال عنػػد اٟتاجػػئ
 واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ وىو الراجح .م أو ،بسهم على وجٍو  تضرروف بوم بانقفاٍع عن الرفقئ
 [من حدث بعد لةس] : قولو

 أي ٯتسح مدًة تبتدئ باٟتدث بعد اللب   .
مث أ،دث بعد الفجر يف الساعئ السادسئ صبا،اً م فيبتػدئ م   خفيوفقذا توضل لصبلة الفجر مثبلً ولب

 ا١تسح من السادسئ صبا،اً إ  السادسئ صبا،اً من اليلد إف كاف مقيماً .
 فا١تدة تبتدئ من اٟتدث بعد اللب  م وىذا ىو مذىب ٚتهور أىا العلم .

 وز منو ا١تسح.ألف اٟتدث ىو ا١توِجب للوضو  فُعّلق اٟتكم بوم وألنو الوإلا الذي ٬ت
والنػووي م والشػيخ م وعن اإلمػاـ أٛتػد أف ا١تػدة تبتػدئ مػن ا١تسػح بعػد اٟتػدث م وىػو اختيػار ابػن ا١تنػذر

 عبد الرٛتن السعدي .
رخػػص للمسػػافر وبلوػػئ أ ػػاـ وليػػاليهن  " أنػػو  : وىػػو ظػػاىر األدلػػئ كحػػد   أن بكػػرة عنػػد ابػػن خزٯتػػئ

 ٯتسح عليهما ". موللمقيم  وماً وليلئم إذا تفهر فلب  خفيو أف
،ىت  ُتم  وماً وليلئ إف كػاف مقيمػاً م أو وبلوػئ أ ػاـ بلياليهػا م فظاىره أف اٟتساب  بدأ من شروعو با١تسح

 إف كاف مسافراً .
م إذا أ،ػػػدث يف السػػاعئ السادسػػػئ وتوضػػػل لصػػبلة الظهػػػر يف السػػاعئ الثانيػػػئ عشػػػرة : ففػػ  ا١تثػػػاؿ السػػابق

و ستمر إ  الثانيئ عشرة من اليلػد إف كػاف م لساعئ الثانيئ عشرة ظهراً فقف اٟتساب  بدأ من ام ومسح على خفيو
 مقيماً . 

  [على طاىر مةاح ساتر للمفروض أثة  بنفسو] : قولو
كػػا٠تف الػػذي  كػوف مػػن جلػػد  م أي قػػاىر العػُتم وىػػو إليػد ٮتػػرج مػػا كػاف ٧تػػ  العػُت [: طػػاىر]إلولػو: 
 ألنو منه  عنو .م فبل  صح ا١تسح عليوم كلب أو ٛتار

فيصػح ا١تسػح عليػو م كخػف مػن جلػد شػاة متػنج  برووػٍئ يف أسػفلوم وأما قػاىر العػُت ا١تتػنج  ُ،كمػاً 
 موال  صل  فيو ،ىت  يلسا ىذه النجاسئ منو .
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ألف إزالئ النجاسئ من شروط الصبلة م وأما الوضو  فقنو  صح وإف كاف على بعػ  أعضػا  ا١تتوضػئ أو 
 ويابو ٧تاسئ .
سػػح علػػى خػػف ٤تػػـر كػػا٠تف ا١تيلصػػوبم أو كػػاف مصػػنوعا مػػن ،ر ػػر لرجػػا فػػبل ٬تػػوز ا١ت[: مبػػاح] : إلولػػو

 و٨تو ذلك . 
 ألف ىذا ا٠تف منهٌ  عن لبسو فبل تستباح بو رخصئ . ؛ وال  صح ا١تسح عليو

 أنو  صح مع اإلمث م وىو إلوؿ يف ا١تذىب م وىو أظهر .  : وعنو
 سػػػًت مػػػا ٬تػػػب  سػػػلو مػػػن  : أيم  شػػػًتط أف  كػػػوف سػػػاتراً للمفػػػروض [: سػػػاتر للمفػػػروض] : قولػػػو

 القدمُت من أقراؼ األصابع إ  الكعبُت م وأف ال  صف البشرة .
  أف ا٠ترؽ اليسَت  ؤور . : وظاىره

أو َخػْرؽ فيػو م أو صػفافوم أو سػعتوم فقذا كاف  تبُت ش   من ا١تفروض من ورافو سوا  كػاف ذلػك لقصػره
 فبل ٬توز ا١تسح عليو .م ولو َصيُلر

 وال ٬تتمع اليلسا وا١تسح يف عضو وا،د .م رضو اليلساألف ما ظهر ف : إلالوا
إ  أنػػو ٬تػػوز ا١تسػػح علػػى ا٠تػػف الػػذي ال  سػػًت لصػػفافو وىػػو الشػػفاؼ مػػن زجػػاج أو  : وذىػػب الشػػافعيئ
 ببلستيك أو  َت ذلك.

بعث َسرأاة فأصابهم  أف النةي "  : يف مسند أٛتد وسنن أن داودألنو  سمى خفاًم و١تا وبا 
ما  : والتساخُتم (ٔ) " أمرىم أف أمسحوا على العصائا والتساخين وا على رسوؿ اهلل ، فلما قدمالةرد

 وىذا  شما ا٠تفاؼ الشفافئ .م  سخن القدـ من ا٠تفاؼ
خرَّإلئ

ُ
 : وأما ا٠تفاؼ ا١ت

ألف خفػػػاؼ الصػػػحابئ م فػػػذىب ا١تالكيػػػئ واأل،نػػػاؼ إ  جػػػواز ا١تسػػػح عليهػػػا : فػػػقف كػػػاف ا٠تػػػرؽ  سػػػَتاً 
ًة مػػن ىػػذه ا٠تػػروؽ م وي  ثبػػا النهػػ  عػػن ذلػػك م وتػػلخَت البيػػاف عػػن وإلػػا اٟتاجػػئ ال ٬تػػوز لفقػػرىم ال ٗتلػػو عػػاد

 مواختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ وىو الصواب . 
 فاٞتمهور على ا١تنع .  : فقف كاف ا٠ترؽ كبَتاً 

اـ مػػا دم إ  جػواز ا١تسػح علػى ا٠تػف ا١تخػرؽ مفلقػاً وإف كػاف واسػعاً  : وذىػب شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػئ
وال ،ػده ْتػد م م وي  قيّػده بقيػدم  سمى خفػاً وٯتكػن ا١تشػ  فيػو م ألف الشػارع أجػاز ا١تسػح علػى ا٠تفػُت مفلقػاً 

 فما داـ  سمى خفاً فقنو ٬توز ا١تسح عليو م وىذا القوؿ ىو الراجح . 

                                                 

 (.ٙٗٔ( وأبو داود رإلم )ٖٖٕٕٛ)( مسند أٛتد رإلم ٔ)
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 : فقذا كاف ا٠تف  َت ساتر للكعبُت كاليت تسمى عندنا بالكنادر أو اٞتـز وال تيلف  الكعبُت
ظهر أنو  واألم ماىَت من أىا العلم على أنو ال ٬توز ا١تسح عليو م واختاره شيخ اإلسبلـ يف الفتاوىفاٞت

أمر احملـر يف أوؿ  وألف النيب م ألنو ال   دخا يف إقبلإلات النصوص م فبل  سمى خفاً  : إلولو القدًن م إلالوا
فدؿ على أف ا٠تف ا١تقفوع ال م لقدمُتاألمر الذي ال ٬تد النعلُت أف  قفع ا٠تفُت ،ىت  كونا أسفا من ا

  دخا يف مسمى ا٠تف عند اإلقبلؽ .
أنو ٬توز ا١تسح عليو م وىو اختيار ابن ،ـز وشيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػئم نقلػو عنػو  : وذىب األوزاع  إ 

 تلميذه ابن مفلح وا١ترداوي . و دؿ عليو ما  ليت من جواز ا١تسح على النعاؿ السبتيو وىو الراجح .
  [: أثة  بنفسو] : وقول

فقف ي  ثبا إال بشده ْتبا ي  صح ا١تسح عليو م فلو كاف ا٠تف واسعاً على إلدمػو فربفػو بشػ   علػى 
 أف تكوف وابتئ بنفسها .  ألف ا١تعتاد من ا٠تفاؼ على عهد النيب م إلدمو ي ٯتسح عليو

عليػوم ولػي  ٢تػذا الشػرط أصػا  وإلاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ وىو القوؿ الثاين يف ا١تذىب: ٬تػوز ا١تسػح
 يف كبلـ اإلماـ أٛتد.

ألف مػا كػاف وابتػاً بيلػَته فهػو يف معػٌت مػا كػاف وابتػاً بنفسػو م وألنػو  سػمى خفػاً فػدخا يف م وىو الراجح 
 إقبلإلات النصوص .

  [من خف وجورب صفيق ونحوىما] : قولو 
م القفػػػن وا٠تػػػرؽ و٨تػػػو ذلػػػكمػػػا  صػػػنع مػػػن الصػػػوؼ و  : مػػػا  صػػػنع مػػػن اٞتلػػػد و٨تػػػوه م واٞتػػػورب : ا٠تػػف

 و سمى عندنا بالشرابات م وتقدـ الكبلـ على ا٠تف .
وإلػػػوؿ أن  وسػػػف م وىػػػو إلػػػوؿ إسػػػحاؽم وىػػػو مػػػن ا١تفػػػرداتم و٬تػػػوز ا١تسػػػح علػػػى اٞتػػػورب عنػػػد اٟتنابلػػػئ

 و٤تمدم صا،يب أن ،نيفئ.
مػن الصػػحابئم ذكػره ابػن ا١تنػذر عػػن تسػعئ مػن الصػحابئ م وزاد أبػو داود أربعػئ ؛ وبػو إلػاؿ ٚتهػور السػلف

 فهو عن وبلوئ عشر صحابياً م وال  علم ٢تم ٥تالف . 
أف الصحان إذا إلاؿ إلوالً وي  عرؼ لػو ٥تػالف فػقف إلولػو ،جػئ م فهػذه اآلوػار عػن الصػحابئ  : والقاعدة

 دلا على جواز ا١تسح على اٞتوارب .
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بعػػ  سػػر ئ فلصػػاُّم   مػػا رواه أبػػو داود يف سػػننو واٟتػػد   صػػحيح: " أف النػػيب  : و ػػدؿ عليػػو أ ضػػاً 
وى  ما  سخن ،  (ٔ)والتساخُت" -العمافم  -أمرىم أف ٯتسحوا عل  العصافب  ال د فلما إلدموا على النيب 

 القدـ من ا٠تفاؼ م ومثلها اٞتوارب فقهنا كذلك تسخن القدـ . 
 شػػعبئ ٔتػػا رواه ا٠تمسػػئ إال النسػػاف  مػػن ،ػػد   ُىز ػػا بػػن شػػر،بيا عػػن ا١تيلػػَتة بػػن  : واسػػتدلوا أ ضػػاً 

توضأ النةي "  : إلاؿ " م واٟتػد   ،سػنو الًتمػذي م وخالفػو عامػئ ( ٕ) ومسح علػى الجػوربين والنعلػين
؛ أىا اٟتد   م كعبد الرٛتن بن مهدي وابػن معػُت وسػفياف الثػوري وأٛتػد والنسػاف  و ػَتىم م فػلعلوه بالشػذوذ

م لى ا٠تفُت ال ا١تسػح علػى اٞتػوربُتا١تسح ع ألف عامئ الرواة عن ا١تيلَتة  سوى ُىز ا بن شر،بيا  إلد رووه بلف 
 فاٟتد   ُمَعاٌّ عند عامئ أىا العلم .

بالقيػػاس الصػػحيح م فػػقف اٞتػػوربُت كػػا٠تفُت وال فػػرؽ مػػؤور بينهمػػا م وإمكػػاف ا١تشػػ  بػػا٠تفُت  : واسػػتدلوا
ف فػرخص دوف اٞتوربُت  ػَت مػؤورم وتلػب  معهػا النعػاؿ فتكػوف كهيتػئ ا٠تفػاؼ م وألف اٞتػورب  شػق نزعػو كػا٠ت

 يف ا١تسح عليو .
م وىػو مػا وضػع اٞتلػد يف أسػفلوم أنو ال  شًتط أف  كػوف اٞتػورب ُمػنَػعَّبلً  : وظاىر ما تقدـ وىو ا١تذىب

 خبلفاً للجمهور .م كالنعا للقدـ
ألنػػو ال بػػد أف  كػػوف سػػاتراً للمفػػروض  ؛ىػػو الػػذي ال  صػػف البشػػرة : الصػػفيق [: صػػفيقين ] : وقولػػو

 على ا١تذىبم وتقدـ . 
واختػػار شػػيخنا الشػػيخ ٤تمػػد بػػن عثيمػػُت رٛتػػو اهلل جػػواز ا١تسػػح علػػى اٞتػػورب ا١تخػػرؽ واٞتػػورب ا٠تفيػػف 

 الذي ترى من ورافو البشرة كا٠تف م ألف ا١تقصود التسهيا على ا١تكلف.
 [ونحوىما] : قولو

وؽ: وىو ا٠تف القصَت الذي  يلف  الكعبُت.
ُ
 كاٞتُرموؽ أو ا١ت

أنو ٬توز ا١تسح على النعلُت مع ما ظهر من   : فيما نقلو عنو تلميذه ابن مفلح وأما النعاؿ فاختار شيخ اإلسبلـ
 وال بد أف تكوف النعبلف  شق نزعهما إال بيد ورِْجا مم القدمُت

ْبتيئ اليت  شق نزعها فيحتاج يف نزعها إ  اليد والرجا فه  يف م كما جا ت بو اآلوار م وى  النعاؿ السٍّ
 وىو من القياس الصحيح . م١تشقئ النزعم ،كم ا٠تفُت

                                                 

 (. ٙٗٔ(وأبو داود رإلم )ٖٖٕٕٛ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٜ٘٘( وابن ماجو رإلم )ٜٜ( والًتمذي رإلم )ٜ٘ٔ(أبو داود رإلم )ٕٙٓٛٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
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 أف النةػي "  : من ،د   أوس بػن أن أوس الثقفػ   –واٟتد   صحيح  –ويف سنن أن داود 
م وصػح أ ضػاً ا١تسػح علػى النعػاؿ السػبتيئ يف ابػن خزٯتػئ والبػزار مػن ،ػد   ابػن  (ٔ) مسح على نعليػو وقدميػو "

عمر رض  اهلل عنهمػا أ ضػاً مػن قر ػق آخػر يف م و٨توه من ،د   ابن  (ٕ)عمر رض  اهلل عنهما بقسناد صحيح
 . (ٖ)سنن البيهق 

 وٯتسح معهما ظاىر القدمُت . م فعلى ذلك ٬توز أف ٯتسح على النعلُت اللتُت  شق نزعهما
 وىو إلوؿ بع  أىا العلم . : إلاؿ الفحاوي رٛتو اهلل

  [وعلى عمامة لرجل، محّنكة أو  ات ُ ؤابة] : قولو
 ة ٖتا اٟتنك . أي مدار  [: محنكة]إلولو 
 ى  الفرؼ ا١ترخى من العمامئ خلف الرأس . : الذؤابئ [: أو  ات  ؤابة] : وإلولو

 ىو ا١تشهور يف ا١تذىب .و، ٬توز ا١تسح على العمامئ
إلػاؿ اإلمػاـ  م(ٗ)أمسح على ِعمامتػو " رأأ  النةي "  : إلاؿ ١تا روى البخاري عن عمرو بن أميئ  

" مأي: ورد عن ٜتسئ من الصحابئ لكا وا،د مػنهم قر قػو ا١تنفػرد  لنيب " ىو من ٜتسئ وجوه عن ا : أٛتد
أبػو  –أي ا١تسػح علػى العمامػئ  –" و٦تػن فعػا ذلػك   : مسح على عمامتو " م إلاؿ ابن ا١تنذر " أف النيب –

وىػػو مػػن م وال  علػػم ٢تػػم ٥تػػالفم و أبػػو أمامػػئ "م وأنػػ  بػػن مالػػكم بكػػر الصػػد ق م وبػػو إلػػاؿ عمػػر بػػن ا٠تفػػاب
 ات ا١تذىب . مفرد

 إ  أف ا١تسح على العمامئ فق  أي: دوف الرأس ال ٬تزئ . : وذىب اٞتمهور
علػى عمامتػو مػع ناصػيتو م فلػم  كتػف بالعمامػئ م كمػا وبػا يف مسػلم مػن  وإلد مسح النيب  : إلالوا 

 ،د   ا١تيلَتة بن شعبئ .

م  وا١تسػػح علػػى العمامػػئ لػػي  مسػػحاً علػػى (٘)  چڀ  ٺ      چ  بقولػػو تعػػا : : واسػػتدلوا
 الرأس .

 ١تا تقدـ من األدلئ .؛ والراجح ىو القوؿ األوؿ
 : واٞتواب على أدلئ القوؿ الثاين

                                                 

 (.  ٓٙٔ( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٜٜٔ( ابن خزٯتئ  رإلم )ٕ)
 (.ٕٕٚٔ( السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٖ)
 (.ٕ٘ٓاري رإلم )البخ (ٗ)
 (.ٙسورة ا١تافدة آ ئ )( ٘)
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مسػػػح علػػػى ناصػػػيتو مػػػع العمامػػػئم فهػػػذا يف ،ػػػد   ا١تيلػػػَتة م وأمػػػا األ،اد ػػػ   إف النػػػيب  : أمػػػا إلػػػو٢تم
ا١تسػح  : وفيػوم كحد   عمرو بن أميئم مسح على ناصيتو ولي  فيها أف النيب م تلفاألخرى فمخرجها ٥ت

 على العمامئ فق  م والفعا ال عمـو لو .
فكػػذلك ا١تسػػح علػػى م وأمػػا اآل ػػئ الكرٯتػػئ فكمػػا أف ا١تسػػح علػػى ا٠تفػػُت ٬تػػزئ عػػن  سػػا الػػرجلُت : إلػػالوا

 ٬تزئ عن مسح الرأس بداللئ السنئ . العمامئ
اس الصحيح  دؿ على ذلك ّتامع أف كليهما  سق  مسحو يف التيمم م فقف الرأس  سػق  والقي : إلالوا

 وكذلك الرجبلف  سق  مسحهما يف التيمم . م مسحو يف التيمم
 واختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ .م وىو مذىب اٟتنابلئم جواز ا١تسح على العمامئ : والصواب

 . ابئ مألهنا عمافم العرب ا١تعتادة يف عهد النيب أف تكوف ٤تنكئ أو ذات ذؤ  : واشًتط اٟتنابلئ
 العمامئ الصما  وى  ما ليسا ٔتحنكئ وال ذات ذؤابئ ال ٬تزئ ا١تسح عليها . : فعلى ذلك

جػػواز ا١تسػػح عليهػػا مػػن بػػاب القيػػاس الصػػحيح بقٟتػػاؽ النظػػَت بنظػػَته م فقنػػو ال  : واختػػار شػػيخ اإلسػػبلـ
 الذؤابئ واحملنكئم وىو إلوؿ يف ا١تذىب وىو الصواب . فرؽ مؤور بُت العمامئ الصما  وبُت ذات

 :مسألة
 ىا ٬توز ا١تسح على الَقَلْنُسوة ؟ 

 شبيهئ بالفاإليئ اليت نلبسها لكنها كبَتة تشبو العمامئ و شق نزعها ؟ : والَقَلْنُسوة
موعػن أن موسػى  (ٔ) كمػا يف مصػنف عبػد الػرزاؽ  وصػح ا١تسػح علػى القلنسػوةم عػن أنػ  بػن مالػك 

شعري األ
 عند ابن ا١تنذر . ( ٕ)

وىػػو  وىػو روا ػػئ عػن اإلمػػاـ أٛتػد واختػػاره بعػ  أصػػحابو م ومػػاؿ إليػو الشػػيخ ٤تمػد بػػن عثيمػُت رٛتػػو اهلل
 الراجح . 

 أنو ال ٬توز ا١تسح عليها . : وا١تشهور يف ا١تذىب
 ألنو ال مشقئ يف نزعها .م فبل ٬توز ا١تسح عليها اتفاإلاً  : وأما الفاإليئ

  [ُمر نساء مدارة تح  حلوقهنوخُ ] : قولو
وىػو مػا تيلفػ  بػو ا١تػرأة رأسػها م فيجػوز للمػرأة أف ٘تسػح علػى ٜتارىػا ا١تػدار  : : ٚتع ِٜتَػار[ُٜتُر] : إلولو

 ٖتا َ،َنِكها .
 فلي  ٢تا أف ٘تسح عليو ألنو ال  شق نزعو . م فقف كاف ا٠تمار مرسبلً مفلقاً ال مداراً ٖتا اٟتنك

                                                 

 (.٘ٗٚ( مصنف عبد الرزاؽ رإلم )ٔ)
 (. ٕٕٔ( مصنف ابن أن شيبئ  رإلم )ٕٚٗ/ٔ( )ٕٓ٘( األوس  البن ا١تنذر)ٕ)
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" أنهػػػا كانػػػ  تمسػػػح علػػػى  : رواه ابػػػن ا١تنػػػذر عػػػن أـ سػػػلمئ رضػػػ  اهلل عنهػػػا مػػػا : ودليػػػا ىػػػذه ا١تسػػػللئ
 .(ٔ) خمارىا "

أنػػو ال ٬تػػزئ ا١تسػػح علػػى ا٠تمػػار إال إذا كػػاف رإليقػػاً  نفػػذ منػػو ا١تػػا  إ   : و ذىػػب ٚتهػػور أىػػا العلػػم إ 
 شعر الرأس .

ٟتػاؽ النظػَت بنظػَته م فهػو  وللقيػاس بقم وال  علػم ٢تػا ٥تػالفم ىػو القػوؿ األوؿم ألوػر أـ سػلمئ : والراجح
 .  (ٕ) إنما النساء َشَقائق الرجاؿ ""  : كالعمامئ م وإلد إلاؿ النيب 

أف ا١ترأة إذا لبَّدت رأسها باٟتنػا  جػاز ٢تػا ا١تسػح م وىػذا أو   : رٛتو اهلل واختار شيخنا الشيخ ٤تمد بن عثيمُت
  من ا٠تمار .

  جاز ٢تا ا١تسح .م ُ،ِليَّاً موىو ما  سمى با٢تامئوكذا لو شدت على رأسها  : وإلاؿ رٛتو اهلل     

  [في حدث أصغر] : قولو
ال مػن م أي: ٯتسح ما تقدـ من ا٠تفُت واٞتػوربُت والعمامػئ وٜتػر النسػا  يف الفهػارة مػن اٟتػدث األصػيلر

عمامػػئ وكػػذا اٞتػػورب والم وي ٬تزفػػو ا١تسػػح عليهمػػام و سػػا رجليػػوم فػػقذا أصػػابتو جنابػػئ نػػزع خفيػػوم اٟتػػدث األكػػ 
 وىو ا١تذىب .م وُٜتُر النسا 

  . (ٖ) ولكن من غائط وبوؿ ونـو "، إل من جنابة"  : وفيو ٟتد   صفواف بن عساؿ  
  [وجةيرة لم تتجاوز قدر الحاجة] : قولو

ىػػ  مػػػا  شػػد بػػػو الكسػػر أو اٞتػػػرح و٨تو٫تػػا مػػػن خػػرؽ أو خشػػػب أو ٨تػػو ذلػػػك م وٝتّيػػا ُّػػػذا  : اٞتبػػَتة
 كسر .االسم تفاؤالً ّت  ال

م أو  ػَتهم أو وجػع يف ظهػرم أو أيم و٬توز ا١تسح على اٞتبَتة و٨توىا م ومثلها الل ُصوؽ اليت توضع ٞترح
 وىو ا١تذىب.

م (٘)كما يف سنن البيهق  بقسناد صحيح م ورواه ابن ا١تنػذر عػن ابػن عبػاسم (ٗ)صّح ذلك عن ابن عمر
 وال  عرؼ ٢تما ٥تالف .

                                                 

 (.ٜٕٗ( مصنف ابن أن شيبئ رإلم )ٕٚٗ/ٔ( )ٕٓ٘(  األوس  البن ا١تنذر)ٔ)
  (.ٖٔٔمذي رإلم )( والًت ٖٕٙ( وأبو داود رإلم )ٜٕ٘ٔٙمسند أٛتد رإلم )( ٕ)
 (.ٛٚٗ( وابن ماجو رإلم )ٕٚٔ( والنساف  رإلم )ٖٖٙ٘( والًتمذي رإلم )ٜٔٓٛٔ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
 (. ٜٔٓٔ( السنن الك ى للبيهق  رإلم  )ٗ)
 (. ٙٚٔ/  ٕ( األوس  البن ا١تنذر )٘)
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م   (ٔ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ  : موضػع ضػرورة م وإلػد إلػاؿ تعػا  وبو إلاؿ ٚتاىَت أىا العلمم وىو
 .  (ٕ) " إ ا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم"  :  وإلاؿ النيب 

ف نمػا شػفاء ، ْ  لػم أعلمػواأل َسػألوا إ، قتلػوه قػتلهم اهلل"  : أما مػا روى أبػو داود و ػَته مػن إلولػو 
وأغسػل ، ثػم أمسػح عليهػا، إنما كاف أكفيو أف أتيمم وأَػْعِصر أو أَػْعِصػا علػى ُجْرحػو ِخْرقػة، الِعّي السؤاؿ
 اٞتبَتة .  ،د   يف ا١تسح على فاٟتد   إسناده ضعيف م وي  صح عن النيب ،  (ٖ) سائر جسده "

 ٦تا ٭تتاج إليو يف شّد اٞتبَتة .م والكسر وما إلرب منو وىو موضع اٞترح [ي تتجاوز إلدر اٟتاجئ] : إلولو
فقذا كانا يف كسر ُوضعا على قريف الصػحيح مػن أجػا أف  سػتقيم الكسػر م ومػا ٕتػاوز إلػدر اٟتاجػئ 

الزافد   ألنو ال ،اجئ ٢تذا القدرم فبل ٬توز أف ٯتسح على ىذا القدر الزافد منو م و٬تب أف  ز لو و يلسا موضعو
. 

وا١تسػػح م بنػػزع ىػػذا القػػدر الزافػػد تركػػو وتػػيمم لػػو م فيجمػػع بػػُت التػػيمم ٢تػػذا القػػدر الزافػػد فػقف خشػػ  ضػػرراً 
 و سا ما بق  ىذا ىو ا١تذىب .م على اٞتبَتة

ٯتسح كذلك على القدر الزافػد وال  تػيمم لػوم  والوجو الثاين يف ا١تذىب واختاره شيخنا الشيخ ٤تمد: أنو
  وىو الراجح .م فهو ٤تا ضرورة أ ضاً م ميع ٔتنزلئ اٞتبَتةألنو ١تا كاف  تضرر بنزع الزافد صار اٞت

  [ولو في أكةر] : قولو
 ألهنا ٤تا ضرورة م فليسا كا٠تف م وكذلك اللصوؽ على اٞتراح واألوجاع كما تقدـ . 

  [إلى َحلِّها] : قولو
كا١تسػػح علػػػى   خلعهػػا م أو بػُػػْر  مػػا ٖتتهػػا م ولػػي  مؤإلتػػاً ٔتػػدة : أي ٯتسػػح علػػى اٞتبػػَتة إ  ،لهػػا م أي

 فتقّدر بقدرىا .م وذلك ألف ا١تسح على اٞتبَتة للضرورةم ا٠تفُت
  [إ ا لةس  لك بعد كماؿ الطهارة] : قولو

إلولػػو: " ذلػػك "  إشػػارة إ  مػػا تقػػدـ ذكػػره مػػن ا٠تفػػاؼ واٞتػػوارب والعمػػافم وُٜتػػر النسػػا  واٞتبػػافر م فػػبل 
 ٬توز ا١تسح عليها إال إذا لُبسا بعد كماؿ الفهارة .

                                                 

 (.ٙٔ( سورة التيلابن آ ئ )ٔ)
 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٖٖٙرإلم ) ( أبو داودٖ)
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كن  مع "  : إلػاؿ فلما وبا يف الصحيحُت من ،د   ا١تيلَتة بن شعبئ  : ما ا٠تف ومثلو اٞتوربأ
، (ٔ) دعهمػػا فػ ني أدخلتهمػػا طػػاىرتين فمسػػح عليهمػػا " : فقػػاؿ، فػػي سػػفر فَأْىوأػػُ  ألنػزع خفيػػو النةػي 

 قاىرتاف . -أي القدماف -: أدخلتهما القدمُت و٫تا أي
 على ا٠تفاؼ واٞتوارب . إلياساً  : فقالوام وأما العمافم

فيصػػػح ا١تسػػػح عليهػػػا وإف لُِبسػػػا علػػػى  ػػػَت م أنػػػو ال  شػػػًتط ذلػػػك يف العمػػػافم : واختػػػار شػػػيخ اإلسػػػبلـ
  . ،كاىا ابن ُىبَتة قهارة م وىو روا ئ عن اإلماـ أٛتد

 واختار ىذا القوؿ الشيخ ٤تمد بن عثيمُت وىو الراجح .
ٓتػبلؼ م وذلػك ألف العمػافم  كثػر خلعهػا ونزعهػام لػرأسٜتر النسا  والقبلن  ٦تا  لب  علػى ا : ومثلها

م ومػع وجػود فقنو  لب  على عضػو ميلسػوؿم ا٠تف ٓتبلؼم وىو عضو ٦تسوحم وألهنا تلب  على الرأسم ا٠تف
 الفارؽ ال  صح القياس .

 فا١تذىب كما تقدـ أنو  شًتط لبسها على قهارة . : وأما اٞتبَتة
لب  للضرورة م وٖتصا اٟتاجئ إليها يف العػادة يف وإلػا ضػّيقم وذلك ألف اٞتبَتة تم وىذا القوؿ ضعيف

 وإلزاـ من اضفر إليها بالفهارة إلبا لُبسها فيو ،رٌج ومشقٌئ.م فبل تقاس على ا٠تف
م واختػاره شػيخ اإلسػبلـم مػاـ أٛتػدوىػو روا ػئ عػن اإلم أنو ال  شًتط لب  اٞتبَتة علػى قهػارة : فالراجح

 وٚتاعئ من اٟتنابلئ .
 شػػًتط أف  لػب  ا٠تفػػُت ومػا تقػدـ ذكػػره مػن جػػورب و ػَته بعػػد أف  : أي، [عػد كمػػاؿ الفهػارةب] : إلولػو

تكتمػػا قهارتػػو بيلسػػا رجليػػو م فػػقذا  سػػا رجلػػو اليمػػٌت ولػػب  خفػػو األٯتػػنم مث  سػػا رجلػػو اليسػػرى ولػػب  خفػػو 
بيلسػػا رجلػػو ألف ا٠تػػف األٯتػػن إلػػد لبسػػو إلبػػا أف تكتمػػا قهارتػػو م األ سػػر م فػػبل ٬تزفػػو ا١تسػػح عليهمػػا بعػػد ذلػػك

 وىو مذىب الشافعيئ . م ىذا ىو ا١تذىبم اليسرى
 أف النةػػػي "  : ٔتػػػا رواه ابػػػن خزٯتػػػئ م و،ّسػػػنو البخػػػاري مػػػن ،ػػػد   أن بكػػػرة الثقفػػػ   : واسػػػتدلوا 

ػػػػػا للمسػػػػػػافر ثالثػػػػػة أأػػػػػػاـ وليػػػػػاليهن ػػػػػر فلػػػػػػةس خفيػػػػػو أف أمسػػػػػػح ، وللمقػػػػػػيم أومػػػػػاا وليلػػػػػػة، رخا  إ ا َتَطها
 .(ٕ)" عليهما 

فيكػػوف لػػب  ا٠تفػػُت بعػػد الفهػػارة م وإذ ي  يلسػػا إلدمػػو ، إ ا تطهػػر فلػػةس خفيػػو ""  : ووالشػػاىد إلولػػ
 اليسرى ي تتم قهارتئ  . 

                                                 
 (.ٕٗٚ( ومسلم رإلم )ٕٙٓ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٕٜٔ( صحيح ابن خزٯتئ رإلم )ٕ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

144 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٔٗٗ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

أدخػػػا إلدميػػػو يف  أنػػػو  : أي (ٔ) " دعهمػػػا فػػػ ني أدخلتهمػػػا طػػػاىرتين"  : ويف اٟتػػػد   ا١تتفػػػق عليػػػو
 قاىرتاف .  –أي القدماف  –م و٫تا خفيو

 فما ىو ا١تخرج من ذلك ليتمكن من ا١تسح على ا٠تفُت  ؟م توفقف لب  ا٠تفُت إلبا أف تكتما قهار 
فيكوف إلد لب  خفيػو بعػد كمػاؿ م مث  لبسو مرًة وانيئم أف ٮتلع ا٠تف األٯتن الذي لبسو أوالً  : الجواب

 قهارتو .
 ألنو ال  رض للشارع فيو م وال مصلحئ للمكلف بو .؛ وىذا نوع عب  : إلاؿ ابن القيم

ال  شػػًتط ذلػػك م وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد م واختػػاره شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن  أنػػو : ومػػذىب أن ،نيفػػئ
 تيميئ وتلميذه ابن القيم  م ألنو  صدؽ عليو أنو لب  ا٠تفُت على قهارة م وىو الراجح . 

أي با١تػػا  ال بػػالًتاب م فػػقف مػػن تػػيمم ولػػب  خفيػػو مث وجػػد ا١تػػا  بعػػد  [: بعػػد كمػػاؿ الفهػػارة] : وإلولػػو
م (ٕ) فليتػػق اهلل وليمسػػو بَشػػرَتو ""  : يف اٟتػػد   الصػػحيح لقػػوؿ النػػيب ؛ ٯتسػػح عليهمػػا ذلػػكم فلػػي  لػػو أف

 ففهارة التيمم ال  ُبٍت عليها مسح ا٠تفُت م وىذا ىو ا١تشهور يف ا١تذىب . 
ألف ؛  ػػدخا فيهػػا مػػن بػػو ،ػػدث متجػػدد كسػػل  البػػوؿ واالستحاضػػئ [: بعػػد كمػػاؿ الفهػػارة] : وإلولػػو

ألف ؛ و م فلو أف من بو ،دث متجدد توضل فلب  خفيو فيجوز لو أف ٯتسػح عليهمػاىذه الفهارة كماؿ يف ،ق
 ىذه ى  الفهارة الكاملئ يف ،قو . 

أف  بٍت ا١تسح على ا٠تفُت على قهػارة خاليػئ مػن   –وىو ا١تشهور يف ا١تذىب  –* اعلم أنو ال  شًتط 
    اٟتنابلئ .خبلفاً لبع (ٖ) " دعهما ف ني أدخلتهما طاىرتين " : ٟتد  م ا١تسح

أو تيمم ٞترح يف بعػ  أعضػافو مث لػب  خفيػو فلػو أف ٯتسػح م فلو مسح يف وضو  على عمامئ أو جبَتة
 على ا٠تفُت بعد ذلك .

  [ومن مسح في سفر ثم أقاـ، أو عكس، أو شك في ابتدائو فمسح مقيم] : قولو
  : ىذه اٞتملئ فيها وبلث مسافا

أي:  من لب  خفيو ومسػح عليهمػا يف سػفر م مث أإلػاـ  [أإلاـ ومن مسح يف سفر مث] : المسألة األولى
وىػذا بقٚتػاع  وإف انتها ا١تدة َخَلع خفيػو النتهػا  ا١تػدة مم م فقنو  ُِتم مسح مقيم إف بق  من اليـو والليلئ ش  ٌ 

 أىا العلم م ،كاه ابن ا١تنذر رٛتو اهلل . 

                                                 
 (.ٕٗٚ( ومسلم رإلم )ٕٙٓالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٕٗٔ( والًتمذي رإلم )ٕٖٖ( وأبو داود رإلم )ٖٕٔٚٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (سبق ٗتر٬تو.ٖ)
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ألنو  تحّوؿ إ  م ى لو أربع عشرة ساعئفيبقم فلو أف مسافراً مسح إلبا أف  صا إ  بلده بعشر ساعات
فػقذا وصػا إ  بلػده توإلػف عػن م مسح مقيم م ولو أف مسافراً مسح إلبا أف  صا إ  بلده بلربع وعشر ن ساعئ

 ألف ا١تدة إلد انتها .م ا١تسح وخلع خفيو
أف ٯتسػػػػح يف ،ػػػػاؿ اإلإلامػػػػئ  مث  : أي: عكػػػػ  ا١تسػػػػللئ السػػػػابقئ وىػػػػ  [عكػػػػ أو ] : المسػػػػألة الثانيػػػػة

 افر .  س
فقنو ٬تػب عليػو أف  يلسػا إلدميػو م ىػذا ىػو م  تم مسح مقيم م فقذا كاف إلد مضى لو  ـو وليلئ : فقالوا

 مذىب اٟتنابلئ . 
بػػلف م ىػػو السػػفر  : فرجحنػػا ا١تػػانع علػػى ا١تبػػيح م وا١تبػػيحم أنػػو إلػػد اجتمػػع عنػػدنا مػػانٌع ومبػػيحٌ  : وتعلػػيلهم

بلف ٯُتسح فيو  ـو وليلئ م فَتجح جانب ا١تانع علػى ا١تبػيح م اٟتضر وىو : ٯُتسح فيو وبلوئ أ اـ ولياليهن م وا١تانع
 تيلليباً لو م وىذا من باب اال،تياط .

أنػو  : وذىب أبو ،نيفئ وىو روا ئ عن اإلماـ أٛتد م وذكػر ا٠تػبلؿ أف اإلمػاـ أٛتػد رجػع إ  ىػذا القػوؿ
ًتخص بػػرخص ا١تسػػافر ن م ومػػن ألنػػو أصػػبح مسػػافراً م فجػػاز لػػو أف  ػػ؛ وىػػذا ىػػو الػػراجحم ٯتسػػح مسػػح مسػػافر

فػػػيمن ابتػػػدأ ا١تسػػػح يف ،ػػػاؿ وابتػػػٌئ -وىػػػ  رفػػػع ا١تشػػػقئ واٟتػػػرج عػػػن ا١تسػػػافر -مػػػدة ا١تسػػػح م مث إف العلػػػئ  : ذلػػػك
 م كمن ابتدأه يف ،اؿ السفر .اإلإلامئ

  [أو شك في ابتدائو فمسح مقيم] : المسألة الثالثة
 ٟتضر؟أو يف ام أي: إذا شك ا١تسافر ىا ابتدأ ا١تسح يف السفر

 ألنو ا١تتيقن .م أنو ٯتسح مسح مقيم : فا١تذىب
وىػػذا أو  مػػن ا١تسػػللئ السػػابقئ م والػػيت تػػيقن فيهػػا أنػػو ابتػػدأ ا١تسػػح ؛ أنػػو ٯتسػػح مسػػح مسػػافر : والػػراجح

 وجاز لو مسح مسافر كما تقدـ .م مقيماً 
 فما اٟتكم ؟ م إذا شك يف بقا  ا١تدة ىا انتها أـ ال : مسللئ

   ىػػػػو اليلسػػػػا م فاألصػػػػا  سػػػػا القػػػػدمُت م وا١تسػػػػح إ٪تػػػػا ىػػػػو  : األصػػػػا م واألصػػػػا بػػػػٍت علػػػػى  : اٞتػػػػواب
 رخصئ . 

مقيم شك ىا مضى علػى مسػحو أربػع وعشػروف سػاعئ أـ ال ؟ فػبل  ػدري ىػا ابتػدأ مسػحو يف  : مثالو
و كػػػوف ابتػػػدا  مسػػػحو مػػػن م و لخػػػذ بػػػاليقُتم أو يف التاسػػػعئ صػػػبا،اً م فيفػػػرح الشػػػكم السػػػاعئ العاشػػػرة صػػػبا،اً 

 وىذا باتفاؽ العلما  .م الساعئ التاسعئ صبا،اً ؟ ألف األصا كما تقدـ  سا القدمُت
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  [وإف أحدث ثم سافر قةل مسحو فمسح مسافر] : قولو
وي ٯتسػػح عليهمػػا ،ػػىت سػػافر م فػػلوؿ مسػػػحو يف م وكػػاف إلػػد لػػب  خفيػػوم أي إف أ،ػػدث ،ػػاؿ اإلإلامػػئ

 فحينتذ ٯتسح مسح مسافر وبلوئ أ اـ بلياليهن .م  وأ،دث يف اٟتضروإف كاف إلد لب  ا٠تفُتم السفر
 (ٔ)" ال نعلم بُت أىا العلم يف ذلك خبلفاً ". : ،ىت ،ك  إٚتاعاً م إلاؿ ا١توفقم وىذا باتفاؽ العلما 

وىػو م مػن اٟتػدث –علػى ا١تػذىب  –أف مدة ا١تسػح تبػدأ  : وىذا مشكا على ا١تذىب م فقنو إلد تقدـ
 ه ا١تسللئ ،اؿ اإلإلامئ م مث سافر .إلد أ،دث يف ىذ

 أف مدة ا١تسح تػبدأ من اٟتدث . : والذي فيوم وىذا االضفراب  دؿ على ضعف القوؿ ا١تتقدـ
 [منو بعضو  ُرىول أمسح قالنس، ول لُفافة، ول ما أسقط من القدـ، أو ] : قولو
جػواز ا١تسػح  : و روا ػئ ألٛتػدوىػم أف الػراجح : ىػذا ىػو ا١تػذىب م وتقػدـ : [وال ٯتسػح إلبلنػ ] : إلولو

 على القبلن  . 
ى  ما  لف على الرجػا ،ػىت  كػوف كهيتػئ ا٠تػف أو اٞتػورب م فػبل ٬تػوز  : اللفافئ : [وال لفافئ] : إلولو

 با تػثبا بالرب  والشد .م أهنا ال تثبا  بنفسها  : والعلئم ا١تسح عليها يف ا١تشهور من ا١تذىب
أنػػو ال  شػػًتط يف ا٠تػػف واٞتػػورب أف  ثبػػا بنفسػػو م بػػا لػػو  : حوالػػراجم وىػػذا القػػوؿ ضػػعيف كمػػا تقػػدـ

 وبا برب  أو شد جاز ا١تسح عليو مومشقئ النزع يف اللفافئ أشد منها يف ا٠تف واٞتورب .
واختػاره كثػَت مػن احملققػُت  م وإلوؿ يف ا١تػذىبم والقوؿ ّتواز ا١تسح على اللفافئ ىو اختيار شيخ اإلسبلـ

 كالشيخ السعدي . 
  [ول ما أسقط من القدـ] : قولو

 فالذي  سق  من القدـ ال ٬توز ا١تسح عليو .
 ألنو ال  ثبا بنفسو . : إلالوا

 فقنو ٬توز ا١تسح عليو .م وأنو إذا كاف  سق  من القدـ مث ُشّد بش  م وتقدـ ضعف ىذا التعليا
م ا١تسػػح عليػػو بػػلف كػاف يف ا٠تػػف خػػرؽ  ػػرى منػػو بعػ  القػػدـ م فػػبل ٬تػػوز [: أو  ُػػرى منػػو بعضػػو] : إلولػو

 وتقدـ أف الراجح خبلفو .م أو كثَتاً م وىذا ىو ا١تذىبم سوا  كاف ا٠ترؽ  سَتاً 
 
 

                                                 

 (ٕٕٔ/ ٔ( ا١تيلٍت )ٔ)
 



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

147 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٔٗٚ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 ف ف لةس خفاا على خف قةل الحدث فالحكم للفوقاني[]قولو: 
مث لب  فوإلو خفاً آخػر إلبػا أف ٭تػدث م فقنػو ٯتسػح م مث لب  يف كا رجا خفاً م إذا توضل و سا رجليو

   م وإف شا  أدخا  ده ٖتتو ومسح على التحتاين . على ا٠تف الفوإلاين إف شا
 وىذا ىو مذىب ٚتهور أىا العلم م فيكوف ا٠تف التحتاين والفوإلاين  كا٠تف الوا،د .

مث لػب  خفػُت آخػر ن إلبػا م مث أ،ػدثم فقف لب  ا٠تف الثاين بعػد اٟتػدث م كرجػا توضػل ولػب  خفيػو
 مسح التحتاين أو بعده ؟

 ألنو إلد لب  الفوإلاين على  َت قهارة .م لتحتاين دوف الفوإلاينأف ا١تسح  كوف ل : فا١تذىب
إنو ٬تػوز أف ٯتسػح علػى الفوإلػاين إف لبسػو بعػد  : واختاره الشيخ ٤تمد بن عثيمُتم وإلاؿ بع  الشافعيئ

 وىذا القوؿ أظهر .م ال إلبلوم وبعد ا١تسح على التحتاينم اٟتدث
مث -فهػػو علػػى قهػػارة-ومسػػح علػػى ا٠تفػػُت م فلػػو أف رجػػبلً توضػػل و سػػا إلدميػػو ولػػب  خفيػػو مث أ،ػػدث

 ألنو إلد لبسهما على قهارة .م لب  خفُت آخر ن فلو أف ٯتسح عليهما
  : ٢تما أربعئ أ،واؿ-الفوإلاين والتحتاين -واعلم أف ا٠تفُت 
 أف  كونا صحيحُت م فيجوز ا١تسح على أ هما شا  كما تقدـ . : الحالة األولى
 : ُت أف  كونا ٥ترإل : الحالة الثانية

ألف القػػػدـ ي  ثبػػػا عليهػػػا خػػػف صػػػحيح م ؛ أنػػػو ال ٬تػػػوز أف ٯتسػػػح عليهمػػػا  : فا١تشػػػهور يف ا١تػػػذىب
 بلف  كوف أ،د٫تا ٥تروإلاً من أسفا والثاين ٥تروإلاً من أعلى . م ولو سًتا القدـ ٔتجموعهما : وا١تذىب

وىػػػو م اف القػػػدـألهنمػػػا ٔتجموعهمػػػا  سػػػًت ؛ أنػػػو ٬تػػػوز أف ٯتسػػػح عليهمػػػا : والقػػػوؿ الثػػػاين يف ا١تػػػذىب
 الراجح .

أف  كػػوف األسػػفا ٥ترإلػػاً واألعلػػى صػػحيحاً م فػػاٟتكم للفوإلػػاين م وىػػذا علػػى القػػوؿ بػػلف  : الحالػػة الثالثػػة
 وتقدـ ترجيح جواز ا١تسح عليو . م ا٠تف ا١تخرَّؽ ال ٬توز ا١تسح عليو

وز ا١تسػػح علػػى أف  كػػوف األسػػفا صػػحيحاً مػػن جػػورب أو خػػف واألعلػػى ٥ترإلػػاً م فيجػػ : الحالػػة الرابعػػة
 ألنو ساتر بنفسو كما لو انفرد .م الفوإلاين ألهنما كخف وا،د م و٬توز ا١تسح على التحتاين

إذا  م جواز ا١تسح على الكنادر م ،ىت لو كانا  َت سػاترة للقػدـ إ  الكعبػُت : و دخا يف ىذه ا١تسللئ
وىو إلوؿ الشيخ ٤تمد م با أف ٭تدثأف  لب  الكنادر إل : كاف الشراب الذي ٖتتها ساتراً حملا الفرض م بشرط

 بن إبراىيم .
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علػى قهػارة م فيجػوز  : أيم وعلى ما تقدـ من ا١تسػح علػى الفوإلػاين إذا لػب  بعػد اٟتػدث وبعػد ا١تسػح
 أف ٯتسح على الكنادر إذا لبسها على قهارة مسح للشراب .

ثػر نزعهػا كالعمامػئ لكػاف إنو ٯتسح عليها مفلقاً ولو لبسها على  َت قهارةم ألف الكنػادر  ك : ولو إليا
 إلو اً .  

  [وأمسح أكثر العمامة] : قولو
أف ٯتسػػح -إلياسػػاً علػػى ا٠تػػف -فػػبل ٬تػػب عليػػو أف ٯتسػػح العمامػػئ كلهػػا م بػػا ٬تػػوز لػػو  وجوبػػاً كػػا٠تفم

م ن الػرأس م وا٠تػف ٯتسػح ظػاىرهوالعمامػئ بػدؿ عػم فكبل٫تا بدؿ عن عضو م فا٠تف بدؿ عن القػدمُت؛ أكثرىا
  كتف  ٔتسح أكثرىا . فكذلك العمامئ 

 وال  شًتط االستيعاب كما تقدـ .م وال ٬تزئ مسح بعضها م با ٬تب أف ٯتسح أكثرىا
بَكػْور العمامػػئ دوف وسػػفها م وي أر دلػيبلً  ػػدؿ علػػى  : أيم أنػػو ٮتػتص ا١تسػػح بػػدوافرىا : وذكػر اٟتنابلػػئ

 ذلك .
 صحم إلقبلؽ اٟتد   .أنو ٬تزئ مسح وس  العمامئ. وىذا أ : والوجو الثاين يف ا١تذىب 

م واألذنُتم كمقدـ الرأسم إال ما جرت العادة بكشفوم أف تكوف العمامئ ساترة ٞتميع الرأس : و شًتط
 فبل ٬تب مسحو مع العمامئ .م وجوانب الرأس ٦تا  شق التحرز منو

  [وظاىر قدـ الخف من أصابعو إلى ساقو دوف أسفلو وعقةو] : قولو
 دوف أسفلو م فيمسح أكثر أعلى ا٠تف.  [: وظاىر إلدـ ا٠تف] : إلولو

لػػو كػػاف الػػدأن بػػالرأب لكػػاف أسػػفل "  : إلػػاؿ مػػا روى أبػػو داود مػػن ،ػػد   علػػ   : ودليػػا ذلػػك
 .  (ٔ) " أمسح على ظاىر خفيو الخف أولى بالمسح من أعاله ، وقد رأأ  رسوؿ اهلل 

أمسػػػح علػػػى    النةػػػي رأأػػػ"  : إلػػػاؿ ويف سػػػنن أن داود والًتمػػػذي مػػػن ،ػػػد   ا١تيلػػػَتة بػػػن شػػػعبئ 
 أنو مسح أسفا ا٠تف . وي  صح عن النيب م (ٕ) " الخفين على ظاىرىما

فاٟتػػد   إسػػناده ، (ٖ) مسػػح أعلػػى الخػػف وأسػػفلو " أف النةػػي "  : وأمػػا مػػا رواه األربعػػئ إال النسػػاف 
 .  عن النيب  منقفع م وإلد ضّعفو أٛتد والبخاري وأبو زرعئ و َتىم من أفمئ اٟتد   م فاٟتد   ال  ثبا

 وىو ا١تذىب .م وال  ستحب مسح أسفا ا٠تف مع ظاىره للحد   ا١تتقدـ

                                                 

 (. ٕٙٔ( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٔٙٔ( وأبو داود رإلم )ٜٛذي رإلم )( الًتمٕ)
 (.ٜٚٔٛٔ(ومسند أٛتد رإلم )ٓ٘٘( وابن ماجو رإلم )٘ٙٔ( أبو داود رإلم )ٜٚ(الًتمذي رإلم )ٖ)
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وىػػو ا١تػػذىبم ألف كػػا عمػػا لػػي  عليػػو أمػػر النػػيب م وال ٬تػػزئ االإلتصػػار علػػى مسػػح أسػػفا ا٠تػػف وعقبػػو
  . فهو رد م وأمره متعلق ٔتسح ظاىر ا٠تف دوف أسفلو 

  [من أصابعو إلى ساقو] : وقولو
فيضػػع  د ػػو مفػػرجيت األصػػابع علػػى أقػػراؼ أصػػابع رجليػػو م اليمػػٌت علػػى رجلػػو اليمػػٌت م  ممسػػحًئ وا،ػػدةً 

 مث ٯتُِر٫تا إ  ساإليو مرًة وا،دة .م واليسرى على رجلو اليسرى
، مسػػػح علػػػى ُخفيػػػوأف النةػػػي "  : ١تػػػا روى البيهقػػػ  مػػػن ،ػػػد   اٟتسػػػن عػػػن ا١تيلػػػَتة بػػػن شػػػعبئ 

، ثػم مسػح أعالىمػا مسػحة واحػدة، أسػريسر  على ُخفِّػو األوأده ال، ووضع أده اليمنى على ُخّفو األأمن
لكن اٟتػد   إسػناده منقفػع م فػقف اٟتسػن ي ، (ٔ) على الخفين " حتى كأني أنظر إلى أصابع رسوؿ اهلل 

  سمع من ا١تيلَتة . 
بػدأ  سػوا  : أيم " كيفما فعلو فهو جافز م باليد الوا،دة أو باليػد ن " : إلاؿ اإلماـ أٛتد كما يف ا١تيلٍت

اليػػد اليمػػٌت م مػػن األسػػفا إ  األعلػػى م أو مػػن األعلػػى إ  األسػػفا م وسػػوا  مسػػح خفيػػو علػػى الصػػفئ ا١تتقدمػػئ
واليسرى علػى اليسػرى م أو اليمػٌت علػى اليسػرى م واليسػرى علػى اليمػٌت م أو مسػح بػاليمٌت  م على الرجا اليمٌت

 د   الذي تقدـ ذكره إسناده ضعيف .كليهما أو باليسرى كليهما م فكا ذلك جافز ال ،رج فيو م واٟت
والبػػدؿ لػػو ُ،كػػم م وىػػذا أصػػح م ألف ا٠تػػف بػػدؿ عػػن القػػدـم  سػػن تقػػدًن اليمػػٌت : وإلػػاؿ بعػػ  اٟتنابلػػئ

ْبػػدؿ منػػو م فكمػػا  سػػتحب تقػػدًن  سػػا القػػدـ اليمػػٌت علػػى اليسػػرى
ُ
فكػػذلك تقػػدًن مسػػح ا٠تػػف األٯتػػن علػػى م ا١ت

 األ سر .
  [وعلى جميع الجةيرة] : قولو

وىو إلػوؿ م سح على اٞتبَتة كلها م فبل  قتصر على أكثرىا كا٠تف م با ٬تب أف  عمها با١تسح٬تب ا١ت
 فكاف ٢تا ُ،ْكُمو من وجوب االستيعاب . م ألف اٞتبَتة بدؿ عن العضو الواجب  سلو؛ ٚتهور العلما 

 وال  صح القياس مع الفارؽ . م للفوارؽ الكثَتة بينهمام وال تقاس على ا٠تفُت
 با ٯتسح عليها ما داما اٟتاجئ داعيًئ إ  بقافها .م أهنا ال تتلإلا ٔتدة : ارؽفمن الفو 

 أهنا ال تشًتط ٢تا الفهارة يف أصح القولُت . : ومنها
 أهنا ال ٗتتص بعضو من األعضا  م ٓتبلؼ ا٠تف فقنو ٮتتص بالقدـ . : ومنها
ألهنػػا موضػػع م واألصػػيلربػػا تشػػما اٟتػػدث األكػػ  م أف مسػػحها ال ٮتػػتص باٟتػػدث األصػػيلر : ومنهػػا

 ضرورة.
                                                 

 (.ٖٚٗٔالسنن الك ى للبيهق  رإلم ) ( ٔ)
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بػدؿ ٬تػب أف م وىػو أف " البػدؿ لػو ،كػم ا١تبػدؿ "م فيجػب مسػح ٚتيعهػا بنػاً  علػى األصػا : وعليو
ُ
وا١ت

  عمم باليلسا . 
  [ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أو تّم  مدتو استأنف الطهارة] : قولو

ف  تمػزؽ ا٠تػف فيظهػر بعػ  القػدـ م أو أم كػلف ٮتلػع خفيػوم إذا ظهر بع  ٤تػا الفػرض بفػا الوضػو 
 ألف ا١تمسوح إلد زاؿ فيبفا الوضو  .؛ وىذا ىو مذىب ٚتهور الفقها 

 وىو إلوؿ اٞتمهور .م وإذا ٘تا ا١تدة احملددة شرعاً للمسح بفا الوضو  أ ضاً  
ـ و٘تػػام أف خلػػع ا٠تػػف : وذىػػب اٟتسػػن وإلتػػادة م وىػػو اختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـ ومػػذىب ابػػن ،ػػـز إ            

 وىو الراجح.م ال  ػبفا ُّما الوضو م ا١تدة
وال دليػا علػى أف م أما خلع ا٠تف فهو نظَت ،لق الرأس م فمن ،لق رأسو فقف وضو ه ال  بفػا : إلالوا

 خلع ا٠تفُت من نواإل  الوضو  م واألصا بقا  الفهارة إال بدليا  دؿ على النق  .
ليعػرؼ بػذلك الوإلػَا الػذي  نتهػ  بػو جػواز ا١تسػح م ال  مػدةً  إ٪تا وإّلا النيب  : فقالوام وأما ٘تاـ ا١تدة

 الوإلا الذي تنتق  بو الفهارة م وىذا ىو ظاىر األدلئ م واألصا بقا  الفهارة م وال دليا  دؿ على النق  . 
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 باب نواقض الوضوء
 مو .وإفساد الش   بعد إ،كام ىو النك  : وىو فاعا النق  موالنق م ٚتع ناإل  : نواإل 

 أو، مفسدات الوضوء : أفسده بعد إحكامو ، فنواقض الوضوء ىي : أب، نقض الشيء   :  قاؿ 
 مبفبلتو .

 أي ِفعا الوضو  .  تقدـ تعر فو ليلئ واصفبل،اً م وىو ىنا بالضم "الُوضو "؛ : والُوضو 
  [أنقض ما خرج من سةيل] : قولو

 لبوؿ واليلاف  .٥ترج ا : الفر ق م وا١تراد ىنا : السبيا يف الليلئ
فهػو نػاإل  م فكػا مػا خػرج مػن السػبيا مػن بػوؿ أو  ػاف  أو مػذي أو ر ػح [مػا خػرج مػن سػبيا]إلولو: 

 للوضو  . 
 ىو سافا لزج ٮترج بسبب ٖترؾ الشهوة  . : ا١تذي

 أف البوؿ واليلاف  وا١تذي والر ح كلها تنق  الوضو  . : وإلد أٚتع العلما  على
 .(ٔ)أغسل  كره وأتوضأ ""  : ا١تذي إلاؿ يف ويف الصحيحُت أف النيب 

 متفق عليو . (ٕ)رأحاا "ل أنصرؼ حتى أسمع صوتاا أو أجد "  : يف الر ح وإلاؿ 
 .(ٖ)ولكن من غائط وبوؿ ""  : ويف ،د   صفواف بن عساؿ

فقف خرج منو ش    َت معتاد كالدـ والػدود واٟتصػى والشػعر والػودي و ػَت ذلػك ٦تػا إلػد ٮتػرج مػن أ،ػد 
 فقنو  نق  الوضو  عند ٚتهور العلما  . مالسبيلُت

وكانػػػػا –وذلػػػػك ١تػػػػا روى أبػػػػو داود والنسػػػػاف  مػػػػن ،ػػػػد   فاقمػػػػئ بنػػػػا أن ُ،بػػػػيش رضػػػػ  اهلل عنهػػػػا  
  : ٢تا فقاؿ النيب -ُمستحاضئ 
ـٌ أسػػوٌد أُػْعػػَرؼ ، فػػ  ا كػػاف  لػػك فأمسػػكي عػػن الصػػالة، وإ ا كػػاف  " إ ا كػػاف دـ الحيضػػة ف نػػو َد

دـ عػرؽ إلػد خػرج مػن السػبيلُت فوجػب فيػو الوضػو  م وإلػد  : أي، (ٗ)مػا ىػو ِعػْرؽ "اآلخر فتوضني وصػلي ف ن
م والػدـ ىنػا لػي  ٔتعتػاد : م إلػالوا(٘)"  توضني لكل صالة"  : كما يف البخاري  –من ،د ثها  – إلاؿ النيب 

 وإلد أوجب الشارع فيو الوضو  .
                                                 

 (.ٖٖٓ( ومسلم رإلم )ٜٕٙالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٔٙ( ومسلم رإلم )ٖٚٔالبخاري رإلم ) (ٕ)
 (.ٛٚٗ( وابن ماجو رإلم )ٕٙٔ( والنساف  رإلم )ٜ٘والًتمذي رإلم ) (ٜٔٓٛٔمسند أٛتد رإلم ) (ٖ)
 (.ٕٔٓ( والنساف  رإلم )ٕٙٛأبو داود رإلم )  (ٗ)
 (.ٕٕٛ( البخاري رإلم )٘)
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فا أبػػي  وخػػُت ٮتػػرج نػػادراً بعػػد ولئلٚتػػاع علػػى أف الػػودي  ػػنق  الوضػػو م وىػػو لػػي  ٔتعتػػاد م وىػػو سػػا 
 البوؿ .

فػػػدؿ علػػػى أف كػػػا خػػػارج مػػػن السػػػبيا معتػػػاداً كػػػاف كػػػالبوؿ م أو  ػػػَت معتػػػاد كالػػػدـ والػػػودي فقنػػػو  ػػػنق  
 الوضو  .

 مث إنو ال ٮتلو من بلا يف العادة .
ًة وال ٮتلػو عػادم ألنػو خػارج مػن سػبيا؛ ولو أدخلا ا١تػرأة ِخْرإلػئ يف فرجهػا مث أخرجتهػا انػتق  وضػوؤىا 

مػػن بلػػا م وكػػذا لػػو إلفّػػر الرجػػا يف ذكػػره دىنػػاً مث عػػاد فخػػرج م وىكػػذا لػػو وقػػئ امرأتػػو دوف الفػػرج فسػػاؿ مػػاؤه 
 انتق  وضوؤىا م وي ٬تب عليها اليلسا .م فدخا يف فرجها مث خرج منو

مػن إلُػبُػا  وأقلق اٟتنابلػئ والشػافعيئ ذلػك يف كػا خػارج سػوا  كػاف فيػو بِلَّػئ أو ي  كػن فيػو بِلَّػئ م كػالر ح ٗتػرج
 ا١ترأة .

 أنو إف ي  كن ا٠تارج فيو بلئ فبل  نتق  بو الوضو  . : وذىب بع  فقها  اٟتنابلئ إ 
 فُعّلق اٟتكم بو .م ألف ىذا ا٠تارج من السبيا مظنئ البَػَلام أظهرم وىو ا١تذىبم والقوؿ األوؿ
  [وخارج من بقية الةدف إف كاف بولا أو غائطاا ] : قولو
كػلف  كػوف يف معدتػو فتحػٌئ ٮتػرج منهػا بػوؿ م ن بقيئ البدف سوى السبيا بوٌؿ أو  اف ٌ إذا خرج م : أي

 . ولكن من غائط وبوؿ ""  : ألنو بوؿ أو  اف  م ويف اٟتد  ؛ أو  اف  م فقنو  نق  الوضو 
 سوا  كانا الفتحئ فوؽ ا١تعدة أو ٖتتها . : وظاىره

الفتحػػئ ٖتػػا ا١تعػػدة م فػػقف كانػػا فػػوؽ ا١تعػػدة فػػبل إف ذلػػك  ػػنق  الوضػػو  إذ كانػػا  : وإلػػاؿ بعػػ  اٟتنابلػػئ
  نق  الوضو  . 

م ألف ىذا بوؿ و اف  وإلد خرج من البدفم ولو كاف من  ػَت السػبيلُت فيػنق  الوضػو ؛ والقوؿ األوؿ أظهر
واٟتكػم  ػػدور مػع علتػػو وجػػوداً وعػدماً م ولكػػن إف كػػاف  شػبو القػػ   وخػػرج مػن فػػوؽ ا١تعػػدة فػبل  ػػنق  علػػى 

وإ٪تػا  كػوف إليتػاً فػبل  نػتق  بػػو م دة أف الػذي ٮتػرج مػن فػوؽ ا١تعػدة ال  كػػوف بػوالً وال  اففػاً الصػحيحم والعػا
 الوضو  .

 
 :  مسألة

 ولو كانا أسفا ا١تعدة .م وأما الر ح م فبل  نتق  الوضو  ٓتروجها من ىذه الفتحئ 
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ىػذه الفتحػئ الػيت  أف الػر ح تػنق  الوضػو  إذا خرجػا مػن : وىو ٥ُتَرّج للمجد بػن تيميػئ والقوؿ الثاني
 الراجح .   وىذا ىوم فه  ٔتنزلئ اُٞتشا م تقابا األمعا  اليلليظئم فقف كانا فوؽ ذلك : أيم ى  أسفا ا١تعدة

فػػبل  نػػتق  م ألنػػو لػػي  بفػػرج؛ وال  ثبػػا ٢تػػذا ا١تنفػػتح أ،كػػاـ احملػػا ا١تعتػػاد علػػى الصػػحيح مػػن ا١تػػذىب
 الوضو  ٔتسو .
  [أو كثيراا نجساا غيرىما] : قولو
م كالػدـ الكثػَتم وف ٧تسػاً وكثػَتاً فػبل  ػنق  إال أف  كػم  َت البوؿ واليلاف  ٦تا ٮترج من  َت السػبيلُت أي

 كا ىذا  نق  الوضو  يف ا١تشهور يف ا١تذىب .م أو القيح الكثَت م وكذلك الق   الكثَتم والصد د
و ال  ػػػنق  الوضػػػو  م فقنػػػم أو إلػػػ   ال ٯتػػػؤل الفػػػمم كيسػػػَت رعػػػاؼم فػػػقذا كػػػاف  سػػػَتاً  [: كثػػػَتاً ] : وإلولػػػو

 فالكثَت ىو الناإل  . 
أف الكثَت ما َفُحش يف نف  كا أ،د ْتسبو م فكا مكلف  نظر يف الدـ الذي  : وا١تشهور يف ا١تذىب

 و٭تدد ىا ىو إلليا أـ كثَت .م خرج منو
 وموسوس . م ومعتدؿم ألف الناس ٮتتلفوف يف ذلك بُت متساىا؛ وىذا القوؿ ال  نضب 

أف الكثػَت: مػا فحػش يف نفػوس أوسػاط النػاسم أي:  : اختارىا القاض  وا١توفػق وٚتاعػئوعن أٛتد روا ئ 
  َت ا١تتساىلُت وال ا١توسوسُت .

م م فيكوف النظر إ  أوساط الناس فا١توسوسوف إلد  روف القليا كثَتاً م وا١تتساىلوف إلد  روف الكثَت إلليبلً 
 ما كاف إلليبلً بنظرىم فهو إلليا . فما كاف كثَتاً بالنظر إ  أوساط الناس فهو كثَت م و 

و٨تو م والدمعم كالبصاؽم فبل  نتق  الوضو  منوم فقف كاف ا٠تارج من البدف قاىراً  : [نجساا ] : وإلولو
 ذلك .

 ىذا ىو تقر ر ا١تذىب عند اٟتنابلئ.
 " مػن : إلػاؿ ما رواه ابن ماجو من ،د   عافشػئ رضػ  اهلل عنهػا عػن النػيب  : واستدلوا بلدلئ منها 

ثػػم ليَػػْةِن علػػى صػػالتو ، وىػػو فػػي  لػػك ل ، أصػػابو قَػػْيٌء أو رَُعػػاؼ أو قَػلَػػس أو َمػػْذٌب فلينصػػرؼ فليتوضػػأ
 .  (ٔ)أتكلم "

 .(ٕ)فتوضأ "قَاَء  أف النةي "  : ؤتا رواه الًتمذي بقسناد صحيح

                                                 

 (.ٕٕٔٔابن ماجو رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٕٚ٘ٚ( ومسند أٛتد رإلم )ٚٛالًتمذي رإلم ) (ٕ)
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ف ٧تساً  ولو كام إ  أف الوضو  ال  نتق  ٓتروج ش   من  َت السبيلُت : وذىب الشافعيئ وا١تالكيئ
 كدـ اٟتجامئ والفصد على القوؿ بلف دـ اآلدم  ٧ت  و ليت الكبلـ عليو إف شا  اهلل.م كثَتاً 

كاف في َغْزوة  ات الرِّقاع  أف النةي "  : بو داود وذكره البخاري معلقاً ٔتا رواه أٛتد وأ : واستدلوا
 فُأصيا رجل من أصحابو 

يف  زوة ذات الرإلاع وىو من  م وكاف مع النيب  (ٔ) " توفنَػَزفو الدـ فمضى في صال- وىو من ُ،رَّاسو-
أنو عّباد بن بشر : ،راسو م ويف البيهق  يف دالفا النبوة

م وىو من عباد الصحابئ وعلمافهم م وىذا األور (ٕ)
مثا ذلك وىو من  إذ  بعد يف العادة أف ٮتفى على النيب ؛ إسناده صحيح م فهو متضمن إلإلرار النيب 

  زوة إلد خرج فيها النيب  ،راسو يف
" صػػلى وُجرحػػو أَػثْػُعػػا دمػػاا  : ٔتػػا رواه مالػػك يف موقتػػو بقسػػناد صػػحيح أف عمػػر  : واسػػتدلوا أ ضػػاً 

: " مػػا زاؿ ا١تسػػلموف ُ صػػلوف يف -كمػػا يف البخػػاري معلقػػاً م ووصػػلو سػػعيد بػػن منصػػور   -م وإلػػاؿ اٟتسػػن  (ٖ)"
 .(  ٗ)" ِجرَا،الم
 فيها ،د   . وي  صح عن النيب م ُّا البلوى وألف ىذه مسللئ تعم : إلالوا 

 " .من أصابو قيء ... "  : أما ،د  
فهو من ،د   إٝتاعيا بن عياش عن ابن جر جم وابػن جػر ج ،جػازي وروا ػئ إٝتاعيػا عػن اٟتجػاز ُت 

 وا١ترسا نوع من أنواع اٟتد   الضعيف .م ضعيفئ م ورواه اٟتفاظ عن ابن جر ج  مرسبلً م وىو الصواب
والفعػػا ال م فاٟتػػد   صػػحيح م لكنػػو فعػػا،  (٘)قػػاء فتوضػػأ " أف النةػػي "  : مػػا ،ػػد   الًتمػػذيأ

 وفيو استحباب الوضو  من الق   .م  دؿ على الوجوب
واختػار م فبل ٨تكم ببفبلنو إال بدليا م وال دليػا صػحيح صػر ح  ػدؿ علػى ذلػكم واألصا بقا  الوضو 

 م  وىو الراجح .-اهلل رٛتو -ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ 
 [وزواؿ العقل إل أسير نـو من قاعد أو قائم] : قولو

نػػاإلٌ  للوضػػو  بقٚتػػاع العلمػػا  م  سػػَتاً كػػاف أو  م أو بق مػػا م أو بُسػػْكرم ّتنػػوف [: وزواؿ العقػػا]إلولػػو: 
 كثَتاً . 

                                                 

 (. ٕٛٔ/  ٔ) ( والبخاري معلقاً ٜٛٔ( وأبو داود رإلم )ٗٓٚٗٔمسند أٛتد رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٛٚ/ٖ( دالفا النبوة للبيهق  )ٕ)
 (.ٚٔٔا١توقل رإلم ) (ٖ)
 (.ٕٛٔ/  ٔالبخاري معلقاً ) (ٗ)
 (.ٖٕٚ٘ٚ( ومسند أٛتد رإلم )ٚٛ( الًتمذي رإلم )٘)
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فجع والسػاجد أي فقنػو ال  ػنق  الوضػو  م وأمػا نػـو ا١تضػ [: إال  سػَت نػـو مػن إلاعػد أو إلػافم] : وإلولػو
م كا١تسػتندم قاعػد  ػَت ا١تػتمكنوالراكع فهو ناإل  للوضو  مفلقاً م ال فرؽ بُت  سَته وكثَته م ومثا ذلك نـو ال

ْحَتيب فقنو  نق  مفلقاً .م وا١تتكئ
ُ
 وا١ت

ولكػػن مػػن غػػائط وبػػوؿ "  : ْتػػد   صػػفواف بػػن عسػػاؿ وفيػػو : واسػػتدلوا علػػى أف النػػـو نػػاإل  للوضػػو 
 .  (ٔ)ونـو "

ٔتا رواه مسلم يف صحيحو عن أن    : وا على أف  سَت نـو القاعد ا١تتمكن والقافم لي  بناإل واستدل
: ويف روا ئ ألن داود،  (ٕ) أناموف ثم أصلوف ول أتوضؤوف " كاف أصحاب النةي "  : إلاؿ بن مالك 

ـو  سَت من إلاعد ي وىذا ن : ،ىت تضرب أذإلاهنم على صدورىم م إلالوا : أي، (ٖ) " حتى َتْخِفَق رؤوسهم" 
  نق  .

" فجعلػػ    : فلمػػا وبػػا يف الصػػحيحُت مػػن ،ػػد   ابػػن عبػػاس إلػػاؿ : وأمػػا كػػوف نػػـو القػػافم ال  ػػنق 
ألنػو نػـو  سػَت مػن إلػافم م و قػاس أ ضػاً علػى  : م إلػالوا (ٗ) "بشػحمة أ نػي أَػْفتلهػا  كلما َأْغفي  أأخذ النةي 

م (٘)إنمػػا الوضػػوء علػػى مػػن نػػاـ ُمْضػػطجعاا ""  : إلػػاؿ  نػػـو القاعػػد م وإلػػد روى أبػػو داود والًتمػػذي أف النػػيب
 لكن اٟتد   إسناده ضعيف .

إال م أف النػػـو  ػػنق  مفلقػػاً  سػػَته وكثػػَته : وىػػو مػػذىب أكثػػر الفقهػػا م ىػػذا ىػػو تقر ػػر مػػذىب اٟتنابلػػئ
  سَت نـو من إلاعد أو إلافم فبل  نػق  .

 فَتجع يف ،ّده إ  العرؼم وىو ا١تذىب . وا١تعت : اليسَت عرفاً م ألف الشارع ي  ضع لو ،داً م
ولػو خػرج منػو شػ   أل،ػ  م فهػذا يف العػرؼ  سػَتم فقذا كاف  سم ع كبلـ النػاس ،ولػو وإف ي  فهمػو

،ػىت لػو رأى يف منامػو شػيتاً فقنػو  فهذا ىو النـو اليسَت عرفامم ولو كلمو أ،د أو أإليما الصبلة انتبو بسرعئم بو
 ال  ؤور . 

  سَت أو كثَت ؟  فقف شك ىا ىو نـو
 فقنو  بٍت على اليقُت م واليقُت ىو بقا  وضوفو م فبل  زوؿ ىذا اليقُت بالشك م وىو ا١تذىب . 

 ٮترج النعاس .  [: إال نـو] : ويف إلولو
                                                 

 (.ٛٚٗ( وابن ماجو رإلم )ٕٙٔ( والنساف  رإلم )ٜ٘( والًتمذي رإلم )ٜٔٓٛٔمسند أٛتد رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٙٚمسلم رإلم ) (ٕ)
 (.ٕٓٓداود رإلم ) أبو (ٖ)

 (.ٖٙٚ( ومسلم رإلم )ٚٔٔالبخاري رإلم ) ( ٗ)
 (.ٚٚ( والًتمذي رإلم )ٕٕٓأبو داود رإلم ) (٘)
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ھ  ھ  ھ  ے  چ      : إلػاؿ تعػػا  الوضػو  م فػبل  نػػتق  بػػوم  كػوف يف الػرأس ال يف القلػػب : والنعػاس

ا م فالنػػاإل  للوضػو  ىػو النػػـو م وأمػا النعػاس وىػػو مػا  كػوف يف الػػرأس فهػذا ال  ػػنق  ففػّرؽ بينهمػم (ٔ) چےۓ  
 وىذا ىو ا١تذىب . م الوضو 

مفلقػػػاً م ال فػػػرؽ بػػػُت إلاعػػػد  أف النػػػـو اليسػػػَت م أي  ػػػَت ا١تسػػػتيلرؽ ال  ػػػنق  : والقػػػوؿ الثػػػاين يف ا١تسػػػللئ
ارىػا القاضػػ  وأكثػر األصػػحاب م وىػػو م وبػػُت مضػفجع وراكػػع وسػاجد م وىػػو روا ػئ عػػن اإلمػاـ أٛتػػد اختوإلػافم

 والشيخ ٤تمد بن إبراىيم م وىذا القوؿ ىو الراجح . م وربيعئ م واختيار شيخ اإلسبلـم مذىب األوزاع 
فقيػا ، ثم صلى ولم أتوضأ "، ناـ حتى نفخ أف النةي "  : ما وبا يف الصحيحُت : و دؿ على ىذا

نَػػػيا تنامػػػاف ول"  : لػػػو يف ذلػػػك م فقػػػاؿ واٟتػػػد    –م ويف روا ػػػئ أن داود وابػػػن ماجػػػو  (ٕ)  أنػػػاـ قلةػػػي "إف َعيػْ
 . (ٖ) فمن ناـ فليتوضأ " -أب الدبر  -الساْو  -أب رباط  -" العين وِكاء  : إلاؿ أف النيب  –،سن 

 .(ٗ) "أضعوف جنوبهم "  : وفيوم ويف روا ئ للبزار يف ،د   أن  ا١تتقدـ
وإذا كػػاف النػػـو  سػػَتاً فقنػػو  شػػعر بنفسػػو و٭تػػ  باٟتػػدث م  فػػالنـو مظنػػئ للحػػدث ال أنػػو ،ػػدث بنفسػػو م

 فيتعلق اٟتكم ُّا و نػتق  الوضو  . م فقف ا١تظنئ تكوف إلو ئم ٓتبلؼ ما إذا استيلرؽ يف النـو
ومس  كر متصل أو قةل بظهر كفو أو بطنو ، ولمسهما من خنثػى مشػكل ، ولمػس  كػر ] : قولو

  [ كره أو أنثى قةلها لشهوة فيهما
 اتفاإلاً .  فبل  نق  مّسهما الوضو  م عضو الرجا ال األنثيُت و٫تا ا٠تصيتاف : ا١تراد بو : [ذكر] : إلولو

 وىذا إلوؿ ٚتهور العلما . م وا١ت   كوف ببل ،افا من ووب و َته
 ألنو لي  ٔتعٌت الذكر ا١تتصا. ؛ ليخرج الذكر ا١تقفوع : [متصا] : وإلولو
فػبل  نػتق  وضػو ه م دوف ا١تلموسم ليعم م  ذكره وذكر  َته [ذكره]ي  قا و : [وم  ذكر] : وإلولو

أو ١تػ  الرجػا إلُػبُػا م باتفاؽ العلما م والُقبُػا مثػا الػذكر  نػتق  الوضػو  بلمسػو م فػقذا ١تسػا ا١تػرأة ذكػر زوجهػا
 فقف الوضو   نتق  بذلك . م امرأتو

 أف مّ  ذكر ا١تيا  نق  الوضو  .  : وىو ا١تذىبم وظاىر كبلـ ا١تؤلف

                                                 

 (.ٕٗ٘سورة البقرة آ ئ ) (ٔ)
 (.ٖٛٚ( ومسلم رإلم )ٖٛٔالبخاري رإلم ) (ٕ)
 (. ٚٚٗ( وابن ماجو رإلم )ٖٕٓأبو داود رإلم ) (ٖ)
 (.ٚٚٓٚ( مسند البزار رإلم )ٗ)
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ألنػػو كالػػذكر م وىػو الػػراجحم أف مػػ  ذكػػر ا١تيػا ال  ػػنق  الوضػػو  : وىػػو مػذىب إسػػحاؽم ن أٛتػػدوعػ
 ا١تنقفع .

 دوف سافر اٟتيوانات.م بذََكر اآلدم  وإلُػُبا اآلدميئ : وٮتتص ىذا
ما وبا يف ا٠تمسئ بقسناد صحيح من ،د   ُبْسرة بنػا  : والدليا على أف م  الذكر  نق  الوضو 

 .  (ٔ) " من َمسا  كره فليتوضأ " : إلاؿ ها أف النيب صفواف رض  اهلل عن
س " من أْفَضى بيده إلى  ََكره لي: إلاؿ أف النيب  –واٟتد   ،سن  –ووبا يف مسند أٛتد 

 . (ٕ) الوضوء "فقد َوَجا عليو ، دونها ِسْتر
اده وإسن –ويف ا١تسند وسنن النساف  وابن ماجو وصحيح ابن ،باف م وصححو أٛتد وأبو زرعئ 

 . (ٖ) " من َمسا فَػْرَجو فليتوضأ " : إلاؿ أف النيب  –صحيح 
ػػػػػ  فَػْرجهػػػػػا، مػػػػػن مػػػػػس  كػػػػػره فليتوضػػػػػأ " : إلػػػػػاؿ ويف مسػػػػػند أٛتػػػػػد أف النػػػػػيب        وأأ مػػػػػا امػػػػػرأٍة َمسا

 . (ٗ) فلتتوضأ "
م وىػػػذا ىػػػو مػػػذىب ٚتهػػػور  ووبػػػا ذلػػػك مػػػن ،ػػػد   بضػػػعئ عشػػػر صػػػحابياً مػػػن أصػػػحاب النػػػيب  
 الفقها .

واختػػاره شػػيخ م وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػدم أف مػػ  الػػذكر ال  ػػنق  الوضػػو  : ،نػػاؼ إ وذىػػب األ
 اإلسبلـ ابن تيميئ .

إليػا لػو يف الرجػا ٯَتَػ   ذكػره يف  ٔتا رواه إلػي  بػن قَْلػق عػن أبيػو قَْلػق بػن علػ  أف النػيب  : واستدلػوا 
 م رواه ا٠تمسو وصححو ابن ،باف.  (٘) ل ، إنما ىو َبْضعة منػك ""  : أعليو الوضو  ؟ إلاؿ : الصبلة

 فهذا  دؿ على أف م  الذكر ال  نق  الوضو  .  : إلالوا
"  : والبيهقػ  و ػَتىم م بػا إلػاؿ النػوويم والدارإلفٍتم بلف اٟتد   ضعيف م فقد ضّعفو الشافع  : وُردّ 

 ضعيف باتفاؽ اٟتفاظ " . 
" سللنا عن إلػي   ْتد ثو " م وإلاؿ الشافع :" ال ٭تتج  : وإلي  بن قلق م إلاؿ فيو ابن معُت وأبو ،امج

 أي ىو ٣تهوؿ م وإلد ووّقو ابن ،باف والعجل  .م فلم ٧تد من  عرفو "
                                                 

 (. ٜٚٗ( وابن ماجو رإلم )ٖٙٔ( والنساف  رإلم )ٕٛ( والًتمذي رإلم )ٔٛٔ( وأبو داود رإلم )ٙٚٓٚ)مسند أٛتد رإلم  (ٔ)
 ( .ٗٓٗٛمسند أٛتد رإلم )( ٕ)

 (.ٗٔٔٔ( وصحيح ابن ،باف رإلم )ٔٛٗ( وابن ماجو رإلم )ٗٗٗ( والنساف  رإلم )ٜٕٛٙٔمسند أٛتد رإلم ) (ٖ)
 (.ٙٚٓٚمسند أٛتد رإلم )  (ٗ)
 (.ٗٛٗ( وابن ماجو رإلم )٘ٛ( والًتمذي رإلم )٘ٙٔ( والنساف  رإلم )ٕٛٔ( وأبو داود رإلم )ٕٙٛٙٔمسند أٛتد رإلم )  (٘)
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وإ٪تا ٭تسػن مثلػو إف ي  كػن ٥تالفػاً م وإلػد خػالف ىػذه األ،اد ػ  الكثػَتة م إلػاؿ اإلمػاـ أٛتػد يف  : إلالوا
 "  َته أوبا منو "  م ىذا ىو الوجو األوؿ .  : ،د ثو

م أنو  بُعد أف  كوف ا١ت  يف الصبلة ببل ،افا م فيكوف ا١ت  ىنا على خػبلؼ الظػاىر : الثانيوالوجو 
 فهو م  من ورا  ،افا . 
و،ػد   بسػرة و َتىػا ناإلػا عػن األصػا م م أف ،د   قلق بن عل  مبٍق علػى األصػا والوجو الثالث:

 واأل،اد   الناإللئ عن األصا مقدمئ على ا١تبقيئ عليو .
 ؤسػ  مسػجده م وبسػرة إلػد آمنػا يف عػاـ  أف قلق بن عل  كاف ٦تن أسػلم والنػيب  ع:والوجو الراب

ولػػو م بػػلربع سػػنُت وإلػد أسػػلم إلبػػا أف  ُقػػب  النػػيب م وىػػو ٦تػػن روى يف ىػػذا البػػابم وكػػذلك أبػػو ىر ػػرةم الفػتح
 صح ،د   قلق لكاف ما تقدـ  قوٍّي أنو منسوخ .

" من َم َّ ذكره  : إلاؿ ْلق بن عل  أف النيب عن قَ  –لكن إسناده ضعيف  –ويف الف اين وصححو 
  . (ٔ)"  فليتوضل

 أف م  الذكر ناإل  للوضو  . : والراجح يف ىذه ا١تسللئ
واختار شيخ اإلسبلـ اٞتمػع بػُت اٟتػد ثُت م أي بػُت ،ػد   بسػرة و َتىػا وبػُت ،ػد   قلػق م فحمػا 

 نف  الوجوب . ،د   بسرة وبقيئ األ،اد   على االستحباب م وٛتا ،د   قلق على
أ٬تػػب  : الرجػػا ٯتػػ  ذكػػره يف الصػػبلة أعليػػو الوضػػو  " أي : فعلػػى ذلػػك  كػػوف ا١تعػػٌت يف ،ػػد   قلػػق 

 عليو الوضو  ؟ " م وي  نف االستحباب .
و،ػػد   قلػػق ضػػعيف كمػػا تقػػدـ م وال نػػًتؾ بػػو ظػػاىر م أف مػػ  الػػذكر  نػػتق  بػػو الوضػػو  : والػػراجح 

 النق  . األ،اد   الكثَتة الصحيحئ الدالئ على
 :مسألة

فػػقذا  سػػلا ا١تػػرأة قفلهػػا فمسػػا ذكػػره فينػػتق  ؛ مػػ  ذكػػر الصػػيلَت : و ػػدخا يف ىػػذا عنػػد اٞتمهػػور
 ألنو ذكر متصا . ؛ الوضو  بذلك

وذىػػب األوزعػػ  وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد: إ  أف مػػ  ذكػػر الففػػا ال  ػػنق  الوضػػو  م وىػػذا ىػػو 
فقنو لي  ٤تبلً للشهوة م فبينهما فارؽ م ففػرؽ بػُت مػ  ذكػر  ؛ألف ذكر الففا لي  ٔتعٌت ذكر الكبَت؛ الراجح 

 "وإليا: ال  نق  إف كاف عمره دوف سبع". : إلاؿ يف اإلنصاؼم (ٕ)البالغ وم  ذكر الففا الصيلَت

                                                 

 (.ٖٖٔٛا١تعجم الكبَت رإلم ) (ٔ)
 ي  لمر النسا  بالوضو  من م  فروج أقفا٢تمم ولو كاف وابتاً لنقا نقبلً بيناً. ألف النيب  (ٕ)
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 وكذا اٞتار ئ دوف سبع . م وىذا إليد جيد م فالففا دوف السبع ال  نق  م  ذكره
 .   " وأأما امرأة مس  فرجها فلتتوضأ " : تقدـللحد   ا١ت؛ إلبا امرأة : أي، [أو إلبا] : إلاؿ

 أو م  أ،د فرجها فقنو  نػتق  بو الوضو  . م فا١ترأة كذلك إذا مسا فرجها
 لظاىر األدلئ ا١تتقدمئ م وىذا باتفاؽ العلما  . م واعلم أف الوضو  إ٪تا ٬تب على البلم  دوف ا١تلموس

 مد و َته م وال بُت ا١ت  بشهوة وبيلَت شهوة .وظاىر األدلئ وىو ا١تذىب أنو ال فرؽ بُت  ا١تتع
 ال  نق  مسو سهواً . : وعن أٛتد 

 ال  نق  مسو بيلَت شهوة . : وعنو
 وىو ظاىر األدلئ كما تقدـ .م وىو ا١تذىبم واألصح األوؿ

  [بظهر كفو أو بطنو] : قولو
إ ا  " : لنػػيب لقػػوؿ ا؛ وىػػ  مػػن أقػػراؼ األصػػابع إ  الرسػػغ : فينػػتق  الوضػػو  ٔتػػ  الػػذكر بػػالكف

ٺ  چ  الشارع فه  إ  الرسػغ م ونظػَت ىػذا إلولػو تعػا : واليد إذا أقلقها : م إلالوا " أفضى أحدكم بيده

 . (ٔ) چٺ  ٺ   ٿ  
 والقوؿ بالنق  بظاىر الكف من مفردات ا١تذىب .

 و  . فقنو ال  نتق  بو الوضم  نق  م  الذكر بباقن الكف دوف ظاىرىا : وإلاؿ الشافعيئ وا١تالكيئ
ألف اليػػد إ٪تػػا خصصػػا ألهنػػا آلػػئ اللمػػ  وموضػػع اللمػػ  فيهػػا باقنهػػا م ٓتػػبلؼ ظاىرىػػا م إلػػاؿ  : إلػػالوا

 " اإلفضا  الوصوؿ إ  الش   بباقن اليد " . : صا،ب اللساف
ألنػػو ال فػػرؽ بػػُت الػػذراع موالعضػػد والفخػػذم وبػػُت ظػػاىر الكػػف م والشػػارع ال ؛ وىػػذا ىػػو القػػوؿ الػػراجح

أو بعضػػده أو بفخػػذه فقنػػو ال  نػػتق   ت م وإلػػد اتفػػق األفمػػئ علػػى أف مػػن مػػ  ذكػػره بذراعػػو فػػرؽ بػػُت ا١تتمػػاوبل
و ػدخا م وىو ظاىر األدلئم وىذه األعضا  كظػاىر الكػف م وأمػا بػاقن الكػف فهػو آلػئ اللمػ م وضو ه بذلك

 يف ذلك باقن األصابع . 
 صواب . ألنو ىو يف ،كم ا١تنفصا وىو ال : إلالوا؛ وا١تذىب: أف الظفر ال  دخا

  [ولمسهما من ُخْنثى ُمْشِكل] : قولو
فػػػقذا تبػػػُّت فقنػػػو  ػػػزوؿ م وي  تبػػػُت أذكػػػر ىػػػو أـ أنثػػػىم ىػػػو مػػػن لػػػو آلػػػئ ذكػػػر وآلػػػئ أنثػػػى : ا٠تنثػػػى ا١تشػػػكا

 اإلشكاؿ .

                                                 

 (ٖٛ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
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ألف أ،ػد٫تا عضػو أصػلّ  م فمن م  العضو ن ٚتيعاً الُقبُػا والػذكر مػن ا٠تنثػى ا١تشػكا انػتق  وضػو ه 
واليقػُت ال م ألنو ال  درى ىا ا١تلموس ىو األصل  أـ الزافػدم عضو ن ي  نتق  وضو هإلفعاً م وإف م  أ،د ال

  زوؿ بالشك . 
  [ولمس  كر  كره أو أنثى قُػةُػَلو لشهوة فيهما] : قولو

إذا ١تػ  ذكػٌر ذكػَر ا٠تنثػػى ا١تشػكا لشػهوة انػتق  الوضػػو  م ألنػو إف كػاف ا٠تنثػى ذكػػراً فقػد مػ  ذكػػراً م 
فقػػد مسػػو بشػػهوة م وكػػذلك إذا مسػػا األنثػػى إلبػػا األنثػػى م فػػقف كػػاف ا٠تنثػػى أنثػػى فقػػد  وإف كػػاف ا٠تنثػػى أنثػػى

 مسا إلببلً أصلياً م وإف كاف ا٠تنثى ذكراً فقد مسا رجبلً بشهوة .
 وىذا مفرٌع على القوؿ بلف م  ا١ترأة بشهوة  نق  الوضو  . 

" م والفػرج  ػدخا  رجػومػن مػس ف: " لعمػـو إلولػو م وىو ا١تػذىبم وم  ،لقئ الدبر  نق  الوضو 
 فيو القبا والدبر .
 ال  نق  الوضو  . : وعن أٛتد

 لعمـو اٟتد   .م والراجح األوؿ 
  [ومّسو امرأة بشهوة أو تمسو بها] : قولو

وأف الػػػذكر إذا مػػػ  ا١تػػػرأة بشػػػهوة فػػػقف وضػػػو ه  نػػػتق  بػػػذلك م م ىػػػذا ىػػػو ا١تشػػػهور يف مػػػذىب اٟتنابلػػػئ
 وضو ىا . وكذلك م  ا١ترأة للرجا بشهوة  نق 

 . (ٔ) چې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ   : واستدلوا بقولو تعا 
وا١تبلمسػػئ ىنػػا ىػػ  ا١تػػ  واٞتػػ  باليػػد أو بيلَتىػػا م وإلػػد دلػػا السػػنئ علػػى أف مفلػػق ا١تػػ   ػػَت  : إلػػالوا

" كنػ  أنػاـ  : ا١تصحوب بشهوة ال  نق  الوضو  م فقد وبا يف الصحيحُت عن عافشئ رض  اهلل عنها إلالا
 ويف روا ئ يف ا١تسند وللنساف :، (ٕ) ف  ا سجد َغَمزني فقةض  رجلي "، ورجالب في قةلتو أدب النةي  بين

" فوقعػػ  أػػداب علػػى بطػػن قدميػػو وىػػو فػػي المسػػجد   : - كمػػا يف مسػػلم  -م وإلالػػا  (ٖ) "مسػػني برجلػػو "
 . (ٗ) وىما منصوبتاف "

                                                 

 (.ٖٗ( سورة النسا  آ ئ )ٔ)
 (.ٕٔ٘( ومسلم رإلم )ٖٔ٘البخاري رإلم ) (ٕ)
 ( .ٙٙٔ( والنساف  رإلم )ٖٕٕٗٙمسند أٛتد رإلم ) (ٖ)
 (.ٙٛٗمسلم رإلم ) (ٗ)
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و فلػػم  نػػتق  وضػػوؤه بػػذلك ومضػػى يف إلػػد مػػ  عافشػػئ برجلػػ أف النػػيب  : فهػػذا اٟتػػد   فيػػو : إلػػالوا
صبلتو م فػدؿ علػى أف ا١تػ   ػَت ا١تصػحوب بالشػهوة ال  ػنق  الوضػو  م فتحمػا اآل ػئ علػى ا١تػ  بشػهوة ٢تػذا 

 اٟتد   .
 لآل ئ الكرٯتئ . م وذىب الشافعيئ: إ  أف م  ا١ترأة ناإل  للوضو  مفلقاً بشهوة وبيلَت شهوة

 بلف ىذا ا١ت  كاف مع وجود ،افا . : ليووأجابوا عن االستدالؿ باٟتد   ا١تتفق ع
         : لكػػػػن ىػػػػذا اال،تمػػػػاؿ ضػػػػعيف م ألف ،قيقػػػػئ ا١تػػػػ  أف  كػػػػوف مػػػػن  ػػػػَت ،افػػػػا م ويف روا ػػػػئ النسػػػػاف 

 " .  مسني برجلو" 
إلػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ يف ىػػذا القػػوؿ: " وىػػذا أضػػعف األإلػػواؿ وىػػو شػػاذ لػػي  لػػو أصػػا يف الكتػػاب وال يف 

من سلف األمػئ وال ىػو موافػق ألصػا الشػر عئ فػقف اللمػ  العػاري عػن شػهوة ال  ػؤور السنئ وال يف أوِر عن ا،د 
يف اإل،راـ وال يف اإلعتكاؼ كما  ؤور فيهما اللم  مع الشهوة"م وىذا القوؿ خبلؼ إٚتاع الصحابئ وخػبلؼ 

 اآلوار. 
ىػػو اختيػػار شػػيخ وذىػػب أبػػو ،نيفػػئ م وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد اختارىػػا بعػػ  أصػػحابو كػػاآلجرى م و        

: إ  أف مػػػ  ا١تػػػرأة ال  ػػػنق  مفلقػػػاً ال بشػػػهوة وال -ر،ػػػم اهلل اٞتميػػػع -اإلسػػػبلـ و الشػػػيخ ٤تمػػػد بػػػن عثيمػػػُت 
 .  بيلَتىا

ې ې ) : بػػػػلف ا١تػػػػ  يف اآل ػػػػئ إ٪تػػػػا ىػػػػو اٞتمػػػػاع م فقولػػػػو تعػػػػا  : وأجػػػػابوا عػػػػن اسػػػػتدال٢تم باآل ػػػػئ

ىػػو إلػػوؿ علػػ  بػػن أن قالػػب وابػػن عبػػاس يف أي واإلعتمػػوىن م ولػػي  ا١تػػراد مفلػػق ا١تػػ  م وىػػذا   (ٔ)( ې
  تفسَت ىذه اآل ئ م وىو اختيار ابن جر ر .

 ىو إلوؿ ابن مسعود . م وتفسَتىا على الوجو ا١تتقدـ الذي أخذ بو اٟتنابلئ
چ         : ذكر الوضو  فقاؿ جا وعبل فقف اهلل عز وجا؛ أف ا١تراد با١تبلمسئ اٞتماع : وسياؽ اآل ئ  دؿ على

ن باً  چ : مث ذكر اليلسا فقاؿ( ٕ) چٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ   ن ت م  ج  إِن  ك  و 

وا ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ   چ  : فذكر الفهارتُت  با١تا  و٫تا الوضو  واليلسا م مث إلاؿ سبحانو    چ ف اطَّهَّر 

وىذا , چ ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ

                                                 

 ٖٗ(النسا :ٔ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٕ)
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 ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ : اليلسا وقهارة الوضو  م وإلولو ةعن قهار  التيمم بدؿ عن الفهارتُتم

فيو ذكر  چڄ  ڄ  ڃ      چ  : وإلولو تعا م فيو ذكر أ،د موجبات الفهارة الصيلرى وى  الوضو   چ
لبياف م أف  ذكر لكا قهارة سبباً  : أ،د موجبات الفهارة الك ى وى  اليلسام وىذا ىو األليق بببل ئ القرآف

كما دلا على ذلك السنئ م ولو فسرنا ا١تبلمسئ ٔت  ا١ترأة م ن قهارة الوضو  وقهارة اليلساأف التيمم بدؿ ع
 وسكا عن الفهارة الك ى.م باليد و َتىا لكانا اآل ئ الكرٯتئ إلد ذكر اهلل فيها سببُت للفهارة الصيلرى

لػى مذىبػو " وىو م  ا١ترأة ا١توجب للوضو  م وىذا عم إلد فسر اآل ئ باٟتدث األصيلر وابن مسعود 
 كما ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ .م أف التيمم بدؿ عن الوضو  فق 

وىو اختيار ابن م وىو أصح إلور العلما  كما إلاؿ شيخ اإلسبلـم الراجح يف تفسَت ىذه اآل ئ : إذف
 اٞتماع . چڄ  ڄ  ڃ      چ : جر ر وإلوؿ عل  وابن عباس أف ا١تراد بقولو تعا 

 (ٔ) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  :   م كما يف إلولو تعا والقرآف  كٍت عن اٞتماع با١ت
 .وىذا باتفاؽ ا١تفسر ن 

 أف النةػي عػن ُعػروة عػن عافشػئ رضػ  اهلل عنهػا: "  وإلد روى ا٠تمسئ من ،د   َ،بيب بن أن وابػا
 ما أظنها إال أنا م فضحكا. : إلاؿ الراوي (ٕ)"ثم خرج إلى الصالة ولم أتوضأ ، قَػةال امرأة من نسائو

 الُقْبلئ من الزوج يف العادة تصحبها شهوة .و 
 : وابن جر ر م لكن أكثر اٟتفاظ إلد ضعفوه بعلتُتم واٟتد   صححو ابن عبد ال 

وي  سػمع مػن عػروة م كمػا  : أنػو مػن ،ػد   ،بيػب بػن أن وابػا عػن عػروة إلػالوا : العلة األولى - ٔ
 إلاؿ البخاري .

الصػػحابئ كػػلن  بػػن مالػػك و ػػَته ٦تػػن ىػػم أكػػ  مػػن  بػػلف ،بيبػػاً إلػػد روى عػػن قبقػػئ : وأجيػػب عػػن ذلػػك
 " ال شك أنو لق  عروة " .  : وأإلدـ منو موتاً م إلاؿ ابن عبد ال م عروة

 لي  ىو عروة بن الزبَت وإ٪تا ىو عروة ا١تزين م وىو ٣تهوؿ . : إلالوا : العلة الثانية - ٕ
مػا أظنهػا إال أنػا م وإ٪تػا  تجػرأ  : ١تػؤمنُتال  تجرأ عروة ا١تزين أف  قػوؿ لعافشػئ أـ ا : واٞتواب أف  قاؿ 

 عليها يف ذلك ابن أختها عروة بن الزبَت .
 أف اٟتد   صحيح م و إلد ورد من عدة قرؽ عن عافشئم ولو شواىد . : فالراجح

                                                 

 (.ٖٕٚ(سورة البقرة آ ئ )ٔ)
 (.ٕٓ٘ماجو رإلم )( وابن ٓٚٔ( والنساف  رإلم )ٙٛ( والًتمذي رإلم )ٜٚٔ( وأبو داود رإلم )ٕٙٙٚ٘مسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
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إلياسػػػاً علػػى الوضػػو  عنػػػد م و سػػتحب ١تػػن مػػػ  ا١تػػرأة بشػػهوة أف  توضػػػل م كمػػا إلػػرر ىػػػذا شػػيخ اإلسػػبلـ
والشػػهوة مػػن الشػػيفاف م فيسػػتحب لػػو أف  توضػػل مػػن الشػػهوة كمػػا  سػػتحب لػػو أف  ّتػػامع أف اليلضػػبم اليلضػػب

  توضل من اليلضب .
  : [أو تمسو بها] : إلولو

ألف النسػا  شػقافق الرجػاؿ م فمػا وبػا للرجػاؿ فهػو ؛ إذا مسا ا١ترأة الرجا بشهوة فقف الوضػو   نػتق 
 إال أف  دؿ دليا على ٗتصيص الرجاؿ باٟتكم .م وابا للنسا 

 [ومس حلقة دبر] : لوقو و
 تقدـ الكبلـ على ىذا. 

 [ل مس شعر وظفر] : وقولو
الشػػعر والظفػػر والسػػن يف ،كػػم ا١تنفصػػا م فػػقذا مػػ  مػػن ا١تػػرأة شػػعرىا أو ظفرىػػا بشػػهوة فػػقف الوضػػو  ال 

  نتق  بذلك م وكذلك السن ألنو يف ،كم ا١تنفصا .  
  [وأمرد] : قولو

 أخضر وي تنبا ٟتيتو . : أيم من قّر شاربو : ألمردأي: ال  نق  الوضوَ  م   األمرد م وا
 أنو  نق  كم  النسا  بشهوة . : وعن أٛتد 

كمػػا إلػاؿ شػػيخنا الشػيخ ٤تمػػد بػػن عثيمػُت رٛتػػو اهلل م وتقػدـ أف مػػ  ا١تػػرأة م أنػػو كمػ  ا١تػػرأة : والػراجح
 فكذلك م  األمرد بشهوة ال  نق  مع التحرًن .م بشهوة ال  نق  الوضو 

 اف بشهوة ٤تـر بقٚتاع العلما  . ومسو إذا ك
 والنظر إليو بشهوة ٤تـر أ ضاً . 

:  ٭تػػػـر النظػػػر مػػػع شػػػهوة َٗتنيػػػ  -رٛتػػػو اهلل  -إلػػػاؿ ابػػػن عقيػػػا م وأمػػػا النظػػػر إليػػػو بيلػػػَت شػػػهوة فقنػػػو مبػػػاح
 وِسَحاؽ .

 : ففيو إلوالف يف مذىب أٛتدم وٮتش  أف  وروو النظر شهوةم وإف كاف ال  نظر إليو بشهوة
 ال ٭تـر .  : وؿالقوؿ األ

ألنػو ذر عػئ إ  ٤تػـر م والشػر عئ إلػد أتػا ؛ أنػو ٭تػـر م وىػو أصػح م واختػاره شػيخ اإلسػبلـ : القوؿ الثاين
 بسد الذرافع . 
  [ول مع حائل] : قولو

 أو من ورا  ووُّا ي  نتق  الوضو  بذلك . م إذا م  ا١ترأة ٓترإلئ
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 اجح خبلفو كما تقدـ . وىذا متفرع على القوؿ بلف م  ا١ترأة ناإل  م والر 
  [ول ملموس بدنو ولو وجد منو شهوة] : قولو

ألف الػنص جػا  يف م وكػذلك ال  نػتق  وضػو  مػن ُلمػ  فرجػوم ا١تلموس بدنو ال  نػتق  وضػوؤه بػذلك
 البلم  ولي  ا١تلموس مثلو يف إلوة الشهوة يف العادة . 

فػػرؽ م وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ  فػػبل أف ا١تلمػػوس كػػذلك إذا وجػػد منػػو شػػهوة : وىػػذا فيػػو نظػػر م واألصػػح
 م اختارىا ا١توفق والشيخ عبد اهلل بن الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب م وىو أ،د إلور الشافع  .                      أٛتد

 وىذا مبٍت على القوؿ بلف م  ا١ترأة بشهوة  نق  الوضو . 
 والراجح خبلفو كما تقدـ .

ألف اٟتكػم ال  تعلػق بالشػهوة كمػا تقػدـ م والػنص إلػد جػا  يف  ؛وأما من ُلم  فرجو فبل  نتق  وضو ه
 فبل  قاس عليو ا١تلموس .م والعلئ تعبد ئم البلم 

 [ولو وجد منو شهوة] : قولو
 إشارة إ  خبلؼ وتقدـ ذكره . : ) لو (

فلػو ١تػ  فخػذه فخػذىا بشػهوة م بػا  عػم سػافر أعضػا  البػدفم وال ٮتتص اللمػ  النػاإل  للوضػو  باليػد
 وضو ه  يف ا١تذىب . انتق 

 ألف األمػر معلػق؛ وال فرؽ بُت مػ  امػرأة أجنبيػئ أو زوجػئ م وال بػُت صػيلَتة وكبػَتة م وال بػُت ،يػئ وميتػئ
 بالشهوة م واٟتكم  دور مع علتو وجوداً وعدماً . 

 وكا ىذه التفر عات على القوؿ بلف م  ا١ترأة ناإل  للوضو  إذا كاف بشهوة . 
 [وأنقض غسل مي ] : قولو

مػن  : أيم أنو  نػتق  وضػو  مػن  سػا ميتػاً  : ىذا من مفردات ا١تذىب م وإلاؿ بو  إسحاؽ بن راىو و
م سوا  كاف ا١ت  ْتافا كقميص أو بيلَت ،افا م ال من َ ُصب  عليػو ا١تػا م ولو مرًة وا،دةم أو إلَػلَّبوم باشر  سلو

 فقنو ال  نتق  وضوؤه بذلك .م وال من  ُيممو
لبيهق  عن ابن عباس رض  اهلل عنهما أنػو ُسػتا: ىػا علػى َمػْن َ سَّػا ميتػاً  سػا ؟ ٔتا رواه ا : واستدلوا

 .(ٕ)م و٨توه عن ابن عمر يف البيهق   (ٔ) " أكفي منو الوضوء، أنجستم صاحةكم"  : فقاؿ
 فيكوف إلو٢تم ،جئ .م وال  علم ٢تما ٥تالف : إلالوا

                                                 

 (.ٖٙ٘ٔالسنن الك ى للبيهق  رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٔٙٔ( السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٕ)
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وشػػيخ اإلسػػبلـ م ار ىػػذا القػػوؿ ا١توفػػقإ  أف  سػػا ا١تيػػا ال  ػػنق  الوضػػو  م واختػػ : وذىػػب اٞتمهػػور
 وىو روا ئ عن أٛتد. 

 : إلػاؿ ٔتا رواه اٟتاكم يف مستدركو بقسػناد ،سػن م و،ّسػنو اٟتػاف  ابػن ،جػر م أف النػيب  : واستدلوا
فَحْسػػُةكم أف تَػْغسػػلوا ، لػيس علػػيكم فػػي َغْسػػل ميػػتكم ُغْسػػل إ ا غسػلتموه  ، فػػ ف ميػػتكم لػػيس بػػنجس" 

 وىذا القوؿ ىو الراجح .م واألصا بقا  الفهارة : م إلالوا (ٔ) أأدأكم "
 " لكن االستحباب متوجو ظاىر". : إلاؿ شيخ اإلسبلـم ١تا تقدـ من اآلوارم و ستحب لو أف  توضل

وكذلك  ستحب اليلسا من َ ْسا ا١تيا م ١تا روى ا٠تمسئ إال النساف  من ،د   أن ىر رة أف النيب 
 واٟتد   صحيح م وإلد أعّلو بع  اٟتفاظ  (ٕ) ومن َحَملو فليتوضأ "، سلمن َغسال ميتاا فليَػْغت"  : إلاؿ

"   : وإلاؿم ،ىت ذكر ابن القيم أف لو أ،د عشر قر قاً عن النيب م بالوإلف م لكن اٟتد   لو قرؽ كثَتة
 وىذه الفرؽ تدؿ على أف اٟتد   ٤تفوظ " .

وال بالوضػػو  مػػػن م مػػن َ ْسػػػا ا١تيػػا " ال أعلػػم أ،ػػػداً مػػن الفقهػػا  إلػػػاؿ بوجػػوب اليُلسػػا : إلػػاؿ ا٠تفػػان
 وُ شبو أف  كوف ذلك لبلستحباب".م َٛتْلو

فقػػد روى الػػدارإلفٍت بقسػناد صػػحيح عػػن ابػن عمػػر رضػػ  اهلل م وىػذا ىػػو الػػذي تػدؿ عليػػو آوػػار الصػحابئ
 .(ٖ)ومنا من ال  يلتسا"م " كنا نُػيَلسٍّا ا١تيا فِمنَّا من  َػيْلتسا : عنهما إلاؿ

" أف أٝتا  بنا ُعمي  َ سَّػلا أبػا بكػر الصػد ق ،ػُت تػويف م  : د صحيحوروى مالك يف موققه بقسنا
ال      : فهػا علػ َّ مػن  سػا ؟ إلػالوام وإف ىذا  ـو شػد د الػ دم إين صافمئ : فقالا ١تن ،ضرىا من ا١تهاجر ن

 "(ٗ)  . 
 [وأكل اللحم خاصة من الجزور] : قولو

 . ٚتعو ُجُزرم ىو الذكر أو األنثى من اإلبا : اٞتزور
وىو مذىب اٟتنابلئ م وإلػوؿ أكثػر أىػا اٟتػد   م وىػو مػذىب عامػئ م فلكا ٟتم اٞتزور  نق  الوضو 

  : إلػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػػػػػػػا روى ابػػػػػػػػػػػػػػن أن شػػػػػػػػػػػػػػيبئ بقسػػػػػػػػػػػػػػناد صػػػػػػػػػػػػػػػحيح عػػػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػػػابر بػػػػػػػػػػػػػػن ٝتػػػػػػػػػػػػػػرة م الصػػػػػػػػػػػػػػحابئ
 . (٘)ول نتوضأ من لحـو الغنم "، كنا نتوضأ من لحـو اإلبل" 

                                                 

 (.ٕٙٗٔا١تستدرؾ رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٙٗٔ( وابن ماجو رإلم )ٖٜٜ( والًتمذي رإلم )ٖٔٙٔ( وأبو داود رإلم )ٕٜٙٛمسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
 (.ٗسنن الدارإلفٍت رإلم ) (ٖ)
 (. ٖ٘ٚا١توقل رإلم ) (ٗ)
 (.  ٖٔ٘مصنف ابن أن شيبئ رإلم ) (٘)
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م خبلفػػػاً ١تػػػا إلالػػػو النػػػووي م وإ٪تػػػا ُروي عػػػنهم عػػػدـ  وال تصػػػح نسػػػبئ خػػػبلؼ ذلػػػك إ  ا٠تلفػػػا  الراشػػػد ن
واإلمػػاـ ابػػن خزٯتػػئ م م كػػالنووي والبيهقػػ م الوضػػو  ٦تّػػا مّسػػا النػػار م وذىػػب إ  القػػوؿ بػػالنق  بعػػ  الشػػافعيئ

 " إف صّح اٟتد   إللا بو " . : و٭تِت بن ٭تِت م با إلاؿ الشافع م ومن ا١تالكيئ ابن العرن
 :-صححهما أٛتد وإسحاؽ و َت٫تا  – ْتد ثُت صحيحُت : واستدلوا

 : إلػاؿ،   أأتوضػل مػن ٟتػـو اليلػنم : أف رجبلً سلؿ النيب  : رواه مسلم يف صحيحو : الحدأث األوؿ
" نعػػم فتوضػػل مػػن ٟتػػـو  : إلػػاؿم أتوضػػل مػػن ٟتػػـو اإلبػػا ؟ : إلػػاؿم وإف شػػتا فػػبل تتوضػػل "م " إف شػػتا فتوضػػل

" ال           : إلاؿم أصل  يف مبارؾ اإلبا ؟ : إلاؿم " نعم " : إلاؿم أصل  يف مراب  اليلنم ؟ : إلاؿم اإلبا "
. " (ٔ) 

عػن م رواه أٛتػد وأبػو داود والًتمػذي وابػن ماجػو وصػححو أٛتػد وإسػحاؽ كمػا تقػدـ : الحدأث الثػاني
وُسػػتا عػػن م " توضػػؤوا منهػػا"  : فقػػاؿم ُسػػتا عػػن الوضػػو  مػػن ٟتػػـو اإلبػػا أف النػػيب  : الػػ ا  بػػن عػػازب 

 . (ٕ) " ل تتوضؤوا منها " : ن ٟتـو اليلنم م فقاؿالوضو  م
 فهذاف اٟتد ثاف  دالف على وجوب الوضو  من ٟتـو اإلبا .

 ألنو أتى جواباً لسؤاؿ ؟م أوال ٭تما األمر على االستحباب : فقف إليا
د   ىنػاؾ إلر نػئ يف اٟتػ : أف األصا يف األمر الوجوب م أما كونو أتى جواباً لسؤاٍؿ م فنقػوؿ : فاٞتواب

" إف شػػن   : فقػػاؿم سػػتا عػػن الوضػػو  مػػن ٟتػػـو اليلػػنم  أف النػػيب  : تػػدؿ علػػى أف األمػػر للوجػػوب م وىػػ 
إف شػتا فتوضػلم وإف شػتا فػبل  : وأما يف ٟتػـو اإلبػا فلػم  قػا للسػافا،  (ٖ) وإف شن  فال تتوضأ "، فتوضأ

 تتوضل. با عـز عليو األمر بالوضو  فدؿ على أف األمر ىنا للوجوب .
" إف صػػػح اٟتػػػد   إللػػػا بػػػو "م وي  توإلػػػف يف داللتػػػو م وكػػػذلك  ػػػَته مػػػن  : تقػػػدـ إلػػػوؿ الشػػػافع وإلػػػد 

 األفمئ م ومن إلاؿ بعدـ النق  من األفمئ م فقد إلاؿ بلنو منسوخ . 
"    : أنػو ال ٬تػب الوضػو  مػن ٟتػـو اإلبػا م واسػتدلوا ْتػد   جػابر إلػاؿ : وذىب ٚتهور أىا العلػم إ 

 .  رواه أبو داود والنساف  (ٗ) ترؾ الوضوء مما مس  النار " اهللكاف آخر األمرأن من رسوؿ 
 وى  منها .م وٟتـو اإلبا ٦تا مسا النار م فآخر األمر ن ترؾ الوضو  ٦تا مسا النار : إلالوا

                                                 

 (.ٖٓٙمسلم رإلم ) (ٔ)
 (.ٜٗٗ( وابن ماجو رإلم )ٔٛ( والًتمذي رإلم )ٗٛٔ( وأبو داود رإلم )ٖٓٚٛٔمسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
 (.ٖٓٙمسلم رإلم ) (ٖ)
 ( واللف  لو.٘ٛٔ( والنساف  رإلم )ٕٜٔأبو داود رإلم ) (ٗ)
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أف ىذا اٟتد   عاـ يف ٟتـو اليلنم والبقر واإلبا و َتىا م و أما ،ػد ثنا فهػو ،ػد   خػاص  : واٞتواب
 خصص بو ىذا العمـو . فيم بلحـو اإلبا

ثم صلى ، أنو أكل كتف شاة"  : والذي تقدـ ذكره  يف الصحيح مث إف جابراً إ٪تا ٭تك  فعا النيب 
 وىو ٟتم شاة كما تقدـ . م (ٔ)" ولم أتوضأ

 وأف ٟتم اٞتزور ناإل  للوضو  . م ىو القوؿ األوؿ : والراجح
 :مسألة

وىػو إلػوؿ اَّػد واختػاره م وىػو وجػو يف ا١تػذىبم علمػا  ستحب الوضو  من ٟتػـو اليلػنم يف أصػّح إلػور ال
 . (ٕ) " توضؤوا مما مّس  النار"إلاؿ:  شيخ اإلسبلـ وتلميذه ابن القيمم وإلد وبا يف مسلم أف النيب 

لكػن الوجػوب منسػوخ ٔتػا م وىذا اٟتد   ظاىره وجوب الوضو  من ٟتـو اليلنم و َتىا ٦تػا مسػا النػار 
 .  (ٖ) ثم صلى ولم أتوضأ "، أكل كتف شاة ةيأف الن"  : وبا يف الصحيحُت

تػػرؾ الوضػػوء  " كػػاف آخػػر األمػػرأن مػػن رسػػوؿ اهلل  : وإلػػاؿ جػػابر كمػػا يف سػػنن أن داود والنسػػاف 
 . (ٗ) مما مس  النار "

 أنو ال  ستحب . : وا١تشهور يف ا١تذىب
  [وأكل اللحم خاصة] : وقولو
-وأف اللحػػم خاصػػئ م ر م ىػػذا ىػػو ا١تشػػهور يف ا١تػػذىبال إ  اٞتػػزو م  عػػود إ  اللحػػم [: خاصػػئ]إلولػػو 

م والكبػدم كلحم الرأس والفحػاؿم فهو الناإل  للوضو  دوف بقيئ األجزا م -وىو ما  سمى با٢ت  م وىو األٛتر
 فكا ذلك ال  نق  الوضو  يف ا١تذىب . م والشحم وا١تصرافم والكليئم والكرشم ومرؽ اللحم

   دخا فيو  َته م وىو ا١تذىب .  فبلم ألف النص ورد يف اللحم خاصئ
أف النق  ال ٮتػتص بػاللحم م بػا ىػو عػاـ فيػو ويف  ػَته ٦تػا  ؤكػا م فيػدخا  : والقوؿ الثاين يف ا١تذىب

 والدىن و َته ٦تا تقدـ . م وا١ترؽم يف ذلك الكبد
علػى  بلف الشارع ١تػا ،ػـر ٟتػم ا٠تنز ػر دخػا يف ذلػك كػا أجزافػو مػن شػحم و٨تػوه م كمػا دؿّ  : واستدلوا

 ألنو أكثره وأ لبو.؛ على اللحم وإ٪تا نّص النيب م وألنو كلو  تيلذى بدـ وا،دم ذلك اإلٚتاع

                                                 

 (.ٖٗ٘( ومسلم رإلم )ٕٚٓ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٕٖ٘رإلم ) مسلم (ٕ)
 (.ٖٗ٘( ومسلم رإلم )ٕٚٓالبخاري رإلم ) (ٖ)
 (.٘ٛٔ( والنساف  رإلم )ٕٜٔأبو داود رإلم ) (ٗ)
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و تلميػذه الشػيخ ٤تمػد بػن عثيمػُت م وىذا ىو القوؿ الراجح م وىو اختيػار الشػيخ عبػد الػرٛتن السػعدي
 رٛتهما اهلل . 

  : ففيها إلوالف يف ا١تذىبم * أما ألباف اإلبا
م أهنػػا ال تػػنق  الوضػػو  م واختػػاره الشػػيخ ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم : ىػػو ا١تشػػهور يف ا١تػػذىبم و  القػػوؿ األوؿ

 والشيخ ٤تمد بن عثيمُت و َت٫تا.
 أهنا تنق  . : والقوؿ الثاني

" ل تتوضػػؤوا مػػن ألةػػاف الغػػنم ، وتوضػػؤوا مػػن ألةػػاف  : إلػػاؿ واسػػتدلوا ٔتػػا رواه ابػػن ماجػػو أف النػػيب  
 . (ٔ) اإلبل "

 .  فبل  ثبا عن النيب م اده ضعيفلكن اٟتد   إسن 
 واللنب لي  يف معٌت اللحم م ٓتبلؼ الكبد و٨تو٫تا . 

وي  لمرىم أف  توضؤوا منها م وال ٬توز تػلخَت م إلد أمر الُعَرنيُت أف  شربوا من ألباف اإلبا وألف النيب 
 البياف عن وإلا اٟتاجئ . 

 ضو  . وىذا القوؿ ىو الراجح م وأف لنب اإلبا ال  نق  الو 
وسػػوا  كانػػا م وبػػُت ا١تفبػػوخ والػػٍت م ظػػاىره أنػػو ال فػػرؽ بػػُت إلليػػا اللحػػم وكثػػَته : ٟتػػم اٞتػػزور[]وإلولػػو: 

 وىو ا١تذىب .م فكا ذلك  نق  الوضو م اٞتزور كبَتة أـ صيلَتة
 * وىا  قاس على اإلبا  َتىا أـ ال ؟ 

 ىذا  نبٍت على العلئ من نق  الوضو  بلكا ٟتم اإلبا .
 ال  ُعقا معناىا . : أهنا تعبد ئ م أي : ا١تذىب وا١تشهور يف

م ما  وروو أكا ٟتم اإلبػا يف البػدف مػن إلػوة  ضػبيئ شػيفانيئ : وذىب بع  أىا العلم إ  أف العلئ
"  : واٟتػػد   إسػػناده ال بػػلس بػػو –كمػػا يف مسػػند أٛتػػد وسػػنن أن داود   – فُتففػػل با١تػػا  م إلػػاؿ 

لػػػق مػػػن النػػار ، وإنمػػػا تطفػػػأ النػػار بالمػػػاء ، فػػػ  ا إف الغضػػا مػػػن الشػػػيطاف ، وإف الشػػيطاف خ
 . (ٕ) غضا أحدكم فليتوضأ "

                                                 

 (.ٜٙٗابن ماجو رإلم ) (ٔ)
 (.ٗٛٚٗ( وأبو داود رإلم )ٜ٘ٛٚٔمسند أٛتد رإلم )  (ٕ)
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ألف اإلبػػا خلقػػا مػػن ؛ الوضػػو  مػػن اليلضػػب م وٟتػػم اإلبػػا  ػػورث إلػػوة شػػيفانيئ فقػػد شػػرع النػػيب 
 : إلػػاؿ أف النػػيب  -واٟتػػد   صػػحيح -شػػياقُت م فقػػد وبػػا يف ا١تسػػند وسػػنن أن داود والًتمػػذي 

 خلقا منها .  : أي، (ٔ) ف نها من الشياطين "، اإلبلل تصّلوا في مةارؾ  "
" إنهػػا خلقػػ  مػػن  : إلػػاؿ وىػػو مصػػرّح بػػو يف ا١تسػػند وسػػنن ابػػن ماجػػو بقسػػناد صػػحيح أف النػػيب 

 . (ٕ) شياطين "
ألنػو  ػورث إلػوة شػيفانيئ م فمػن توضػل مػن ذلػك انػدفع عنػو م فعلى ذلك أََمَر الشارع بالوضو  من ٟتمها

م من اليللظئ وإلسػوة القلػب م ففػ  الصػحيحُت أف النػيب -كاألعراب –ها من  َت وضو  ما  صيب ا١تدمن ألكل
 إف القسوة وِغَلظ القلوب في الفداادأن عند أصوؿ أ ناب اإلبل"  : إلاؿ " (ٖ. ) 

كالسػباع و٨توىػا كمػا إلػاؿ شػيخ اإلسػبلـ م فمػا كػاف م وعلى ذلك  قاس عليو مػا كػاف فيػو ىػذا الوصػف
ىذا اٟتكم م فمن أكلو مضػفراً  فقنو  قاس على اإلبا يفم انيئ كما  كوف يف السباع و٨توىافيو ىذه القوة الشيف

 فقنو ٬تب عليو الوضو  . 
م أبلغ يف الشػيفنئ مػن ٟتػـو اإلبػام " وا٠تباف  اليت أبيحا للضرورة كلحـو السباع : إلاؿ شيخ اإلسبلـ

 فالوضو  منها أو  " .
  [ءاا إل الموتوكل ما أوجا غسالا أوجا وضو ] : قولو

ألنػو ؛ واٞتمػاعم والنفػاسم ىذا ضاب  يف ىذا الباب م فكا مػا أوجػب  سػبلً أوجػب وضػو اً مكػػاٟتي 
إذا أرادت ا١ترأة أف تيلتسػا  : ١تا أوجب الفهارة الك ى فيلـز من ذلك أف  ُوجب الفهارة الصيلرىم  فعلى ذلك

ك  و ىو اٟتي  م با ٬تػب عليهػا أف تنػوي رفػع من اٟتي  مثبًل م فبل  كف  للصبلة أف تنوي رفع اٟتدث األ
 اٟتدث األصيلر أ ضاً .

فقنو ال ٭تا لو أف  صل  ُّذا م وي  نو رفع اٟتدث األصيلرم ولو أف جنباً ا تسا بنيئ رفع اٟتدث األك 
وال  شػًتط أف  نػوي مػع ذلػك رفػع م أف نيئ رفع اٟتدث األكػ  تكفػ  : اليلسا م والراجح كما سيليت يف اليلسا

ٱ ٻ ) : إلػػػاؿ تعػػػا م والشػػػارع ي  وجػػػب الوضػػػو  علػػػى مػػػن وجػػػب عليػػػو اليلسػػػام اٟتػػػدث األصػػػيلر

                                                 

 (.ٖٛٗ( والًتمذي رإلم )ٖٜٗ( وأبو داود رإلم )ٜٜٚٙٔمسند أٛتد رإلم ) (ٔ)
 (.ٜٜٚٙٔومسند أٛتد رإلم )( ٜٙٚابن ماجو رإلم ) (ٕ)
 (.ٔٛ( ومسلم رإلم )ٖٖٓ٘البخاري رإلم ) (ٖ)
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 م وي  لمر بالوضو  .(1)( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ۇ      ۇ  ۆ   چ      : بقولػػػػو تعػػػػا  : يف ا١تػػػػذىب م واسػػػػتدلوام والػػػػردة نػػػػاإل  مػػػػن نػػػػواإل  الوضػػػػو 

 .  (ٕ) چ ۆ
فقنػو ال  نػتق  وضػوؤه بػذلك م ألف الوضػو  م مػن ارتػّد عػن اإلسػبلـ مث عػاد إليػو :  وإلاؿ ٚتهػور العلمػا

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   : م إلػػػاؿ تعػػػا  عمػػػا م والعمػػػا ال ٭تػػػب  إال بػػػا١توت علػػػى الكفػػػر

 م فاألعماؿ الصاٟتئ ال ٖتب  إال با١توت على الكفر .(ٖ) چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
 و ٬تزئ عنو . فقف ،جّ م مث ارتد م مث عادم فلو ،ج

إال أف م لظػاىر اآل ػئ الكرٯتػئ؛ وكػذا سػافر األعمػاؿم وىذا القوؿ ىػو الػراجحم وأف الػردة ال تبفػا الوضػو 
 ٯتوت على ذلك .

فا١توت  وجب اليلسا دوف الوضو  م فػبل ٬تػب أف  ُوضَّػل ا١تيػا م ألف الشػارع إ٪تػا  [: إال ا١توت] : إلولو
 . وي  لمر بلف  ُػَوضل م أمر بيلسا ا١تيا
  [ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين]قولو: 

فالوضػػػػو  متػػػػيقن منػػػػو م واٟتػػػػدث مشػػػػكوؾ فيػػػػو م أو م وشػػػػك يف اٟتػػػػدثم فػػػػقذا تػػػػيقن أنػػػػو علػػػػى وضػػػػو 
فاٟتػدث متػيقن م والوضػو  مشػكوؾ فيػو م ومثػا ذلػك م و شػك يف الوضػو  بعػدهم بلف  تيقن اٟتدث : بالعك 

 ٍت على اليقُت . يف اليلسا م فقنو  ب
 : ا١تعروفػئ   وىذا دليا على القاعػدة، (ٗ) أو أجد رأحاا "، " فال أنصرؼ حتى أسمع صوتاا  : إلاؿ 

 " .  اليقين ل أزوؿ بالشك" 
م فهػو متوضػئم ١تشػكوؾ فيػو أنػو ٤تػدثفقذا كاف اليقػُت أنػو متوضػئ م وا؛ فيبٍت على اليقُت و دع الشك

 فهو ٤تدث .م وإف كاف العك 

                                                 

 ٙ(ا١تافدة:ٔ)
 (.٘ٙ( سورة الزمر آ ئ )ٕ)
 (.ٕٚٔ( سورة البقرة آ ئ )ٖ)
 (.ٖٔٙ( ومسلم رإلم )ٖٚٔالبخاري رإلم ) (ٗ)
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ىػا نقػ  ذلػك الوضػو  أـ م و١تػا ،ضػرت العصػر شػكم رجا متيقن أنو إلد توضل لصػبلة الظهػر : ومثال
 ال ؟

أف  تػيقن  : ومثػاؿ العكػ م إنك على وضو  م ألنو ىو ا١تتيقَّن م وأما اٟتدث فمشكوؾ فيػو : فيقاؿ لو
 مث شك ىا توضل بعده أـ ال ؟م أنو دخا بيا ا٠تبل  وإلضى ،اجتو

 وأما الوضو  فمشكوؾ فيو .م ألنو ىو ا١تتيقَّنم عليك الوضو إنك ٤تدث و  : فيقاؿ لو
 [ف ف تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حالو قةلهما] : قولو
وتيقن أنو إلد أ،دث م وَجِها السابق منهما م فػبل  ػدري أ همػا السػابق م م إذا تيقن أنو إلد توضل : أي

 لكنو  علم ،الو إلبلهما .
م مث بعػػد قلػػوع الشػػم  تػػيقن ،ػػدواً م  ػػذكر اهلل وىػػو علػػى قهػػارة مث جلػػ م رجػػا صػػلى الفجػػر : مثالػػو
 فما اٟتكم؟م وتيقن وضو اً 
إنػػك اآلف  : بضػػد ،الػػو إلبلهمػػا م ففػػ  ىػػذا ا١تثػػاؿ كػػاف إلبلهمػػا متوضػػتاً م وعلػػى ذلػػك فيقػػاؿ لػػو : إلػػالوا

 فتساإلفا .م عارضاواٟتدث والوضو  بعُد تم ألنو ىذه اٟتالئ إلد تُػيُػقٍّن زوا٢ُتا م فقد قرأ عليها ،دث؛ ٤تدث
إنػػك اآلف متوضػػئ مألف ىػػذه اٟتالػػئ السػػابقئ وىػػ   : بػػلف كػػاف إلبلهمػػا ٤تػػدواً م فيقػػاؿ لػػو : أو بػػالعك 

 اٟتدث إلد تُيقن زوا٢تا .
ولػػو ،ػػاؿ م وجهػػا السػػابق منهمػػام أنػػو إذا تػػيقن الفهػػارة وتػػيقن اٟتػػدث : ىػػذا ىػػو ا١تشػػهور يف ا١تػػذىب

 ذلك .فيكوف ،كمو بضد م سابقئ من وضو  أو ،دث
ألف الصػػبلة ال بػػد ٢تػػا مػػن وضػػو  ؛ ٬تػػب عليػػو الوضػػو  مفلقػػاً م وىػػذا ىػػو الػػراجح : وإلػػاؿ بعػػ  اٟتنابلػػئ

 وى  ا١تسللئ السابقئ .م فلم  ؤور فيوم قرأ عليو شك إلد عارض األصا : أو وضو  مستصحب م ٔتعٌتم متيقن
" ل أقةػػػل اهلل صػػػالة  : م وإلػػػد إلػػػاؿ  وال استصػػػحاُب ،ػػاؿم ولػػي  عنػػػدنا يف ىػػػذه ا١تسػػللئ ال  قػػػُت

  (ٔ). متفق عليوأحدكم إ ا أحدث حتى أتوضأ " 
 وىو األ،وط . : إلاؿ الشيخ ٤تمد بن عثيمُت

 [وأحـر على المحدث مس المصحف والصالة والطواؼ: ]قولو
 سوا  كاف ،دواً أصيلر أو أك . : أي [: على احملدث] : إلولو

علػػى الػػورؽ الػػذي ُكتػػب فيػػو القػػرآف م وعلػػى  صػػح بفػػتح ا١تػػيم وكسػػرىا وضػػمهام و صػػدؽ  : وا١تصػػحف
ولػػو م وىػػ  أقػػراؼ الصػػفحئ م و صػػدؽ كػػذلك علػػى جلػػده الػػذي  تصػػا بػػو م و صػػدؽ علػػى بعضػػو : اٟتواشػػ 

                                                 

 (.ٕٕ٘( ومسلم رإلم )ٗ٘٘ٙالبخاري رإلم ) (ٔ)
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فكػػا ذلػػك مصػػحف ٭تػػـر علػػى احملػػدث أف ٯتسػػو بيػػد أو  َتىػػا بػػبل ،افػػا م ولػػو َٛتْلػػو يف كػػي  م صػػفحئ وا،ػػدة
 و٨توه م وتصفحو بعود و٨توه .

رواه مالػػك يف موقػػقه وأبػػو داود يف مراسػػيلو و َت٫تػػا مػػن ،ػػد   عمػػرو بػػن ،ػػـز أف  مػػا : ودليػػا ذلػػك 
 . (ٔ) " " وأف ال ٯت  القرآف إال قاىر : إلاؿ النيب 

" ال  : "م وإلػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد أنػػو كتػػاب النػػيب  –أي: أىػػا اٟتػػد    –" وبػػا ٢تػػم  : إلػػاؿ الشػػافع 
 كتبو".  شك أف النيب 

وىػو عنػدىم أشػهر م ب عمرو بػن ،ػـز ىػذا إلػد تلقػاه العلمػا  بػالقبوؿ والعمػا" وكتا : إلاؿ ابن عبد ال 
 وأظهر من اإلسناد الوا،د ا١تتصا".

ومػػع ذلػػك فػػقف ىػػذه القفعػػئ منػػو ٢تػػا م ٦تػػا  يلػػٍت عػػن النظػػر يف إسػػنادهم واٟتػػد   إلػػد تلقتػػو األمػػئ بػػالقبوؿ
اين يف الكبػػَت مػػن ،ػػد   وشػػاىد آخػػر عنػػد الفػػ  م شػػاىد رواه الػػدارإلفٍت مػػن ،ػػد   ابػػن عمػػر م شػػاىداف

 .(ٕ) عثماف بن أن العاص 
إال مؤمن م ويف  : " قاىر " لف  مشًتؾ ٭تتما أكثر من معٌت م فيحتما أف  كوف ا١تعٌت : وإلولو

 . (ٖ) " نهى أف أسافر بالقرآف إلى أرض العدو"  : الصحيحُت أف النيب 
 فبل ٬توز أف ٯتكن الكافر من م   .

أف ال ٯتػػػ  القػػػرآف إال قػػػاىر مػػػن اٟتػػػدث األكػػػ  واألصػػػيلرم لقولػػػو تعػػػا  يف  : و٭تتمػػػا أف  كػػػوف ا١تعػػػٌت

 . (ٗ)چٹ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  چ  الفهارة من اٟتدث األك :
 .  (٘) ف ني أدخلتهما طاىرتين ""  : ودليا تسميئ ا١تتفهر من اٟتدث األصيلر قاىراً: إلوؿ النيب 

 ىر م ومن تفهر من الشرؾ والكفر فهو قاىر .فمن تفّهر من اٟتدث األك  أو األصيلر فهو قا
وكانػا قهػارة اإلٯتػاف معنو ػئ م وي  كػن مػن عػادة النػيب م و ١تا كاف ا١تصحف ال  قرأه  البػاً إال ا١تؤمنػوف

 ألف وصػػفو باإلٯتػػاف أبلػػغ م كػػاف ذلػػك إلر نػػئ يف ٛتػػا ا١تشػػًتؾ علػػى الفهػػارة مػػن ؛ أف  صػػف ا١تػػؤمن بالفػػاىر
 اٟتدث .

                                                 

( وصحيح  ٕٙٙٔو الدارم  يف باب ال قبلؽ إلبا نكاح من كتاب الفبلؽ ) ( وأخرجٜٗ-ٖٜ( ومراسيا أن داود)ٜٔٗ( موقل مالك )ٔ)
 .  ٚٗٗٔ(  رإلم ٕ٘٘/  ٔ. ا١تستدرؾ )  ٜ٘٘ٙ( رإلم  ٔٓ٘/  ٗٔابن ،باف  ) 

 (.ٖٖٙٛ( وا١تعجم الكبَت رإلم )ٖ( رإلم )٘ٗالدار إلفٍت  باب ) (ٕ)
 (.  ٜٙٛٔ( ومسلم رإلم )ٜٜٕٓالبخاري رإلم ) (ٖ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
 (.ٕٗٚ( ومسلم رإلم )ٕٙٓالبخاري رإلم ) (٘)
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كمػػا يف ا١توقػػل   وىػػو مػػذىب ٚتػػاىَت الفقهػػا  م وىػػو إلػػوؿ سػػعد بػػن أن وإلػػاص  موىػػذا ىػػو ا١تػػذىب
:" عمر رض  اهلل عنهم م وإلاؿ ا١توفقوعن ابن م م و،كاه شيخ اإلسبلـ عن سلماف الفارس  (ٔ)بقسناد صحيح

 " . ول نعلم مخالفػػاا لهم
  وإلد ،كاه ابن ىبَتة إٚتاعاً .

 وإف كاف ٤تدواً . م   القرآف٬توز أف ٯت : وخالفا الظاىر ئ م فقالوا
كتا إلى ىرقػل: بسػم اهلل، مػن محمػد عةػد اهلل أف النةي"  : ٔتا وبا يف الصحيحُت  : واستدلوا

... الحػػػػػدأث ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چ  إلولػػػػػو تعػػػػػا : : وفيػػػػػو (ٕ)"إلػػػػػى ىرقػػػػػل عظػػػػػيم الػػػػػرـو

 فلو  منو احملدث .م م وإذا جاز للكافر أف ٯت  القرآف  (ٖ)چڦ
م  ن القػرآفبػا ىػ  كتػاب  تضػمن آ ػات مػم ألف ىذه الرسػالئ ليسػا مصػحفاً ؛ ستدالؿ ضعيفوىذا اال
 والفقو . م ككتب التفسَت

ألهنػا ؛ وكتػب األذكػار و٨توىػام وكتػب الفقػوم ٬تػوز للمحػدث أف ٯتػ  كتػب التفسػَت : ولذا إلاؿ الفقهػا 
 وال  فلق عليها أهنا إلرآف . م ليسا ٔتصحف

ويف اٟتواشػ  م فهػو كهيتػئ ا١تصػحفم ا١تصػحف ٘تامػاً م كتفسػَت اٞتبللػُت لكن إذا كانا التفاسػَت كهيتػئ
 فهذا يف ،كم ا١تصحف . م تفسَت للقرآف ٥تتصر

 :مسألة
م ترٚتػػئ ا١تصػػحف ليلػػَت العربيػػئ ال  ثبػػا ٢تػػا أ،كػػاـ ا١تصػػحف مػػن اٟترمػػئ : إلػػاؿ الشػػيخ ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم

 وكذلك ما  كتب للمكفوفُت ا.ىػ.
 :مسألة

 ألف النه  ورد عن مسو .؛ دث للقرآف من  َت م وٕتوز كتابئ احمل
 :مسألة

 وىا  ؤذف للصبياف أف ٯتسوا ا١تصا،ف ببل وضو  م كما  كوف ىذا يف الكتاتيب و َتىا ؟  
  : إلوالف ألىا العلم

 أنو ال ٬توز ٢تم مسو إال بوضو  .  : فا١تشهور يف مذىب اٟتنابلئ
                                                 

 (.ٕٛٔا١توقل رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٚٚٔ( ومسلم رإلم )ٚالبخاري رإلم ) (ٕ)
 ( .ٗٙ( سورة آؿ عمراف آ و )ٖ)
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وال ٬تػػب علػػى م نػػو ٬تػػوز ٢تػػم مػػ  ا١تصػػحف بػػبل وضػػو أ : وىػػو وجػػو عنػػد اٟتنابلػػئ إ م وذىػػب الشػػافعيئ
  وىو الراجح .م وألهنم  َت مكلفُتم للمشقئ يف ذلكم ا١تعلم والور تكليفو بذلك

  [الصالةو] : قولو
ال  قبا اهلل صبلة أ،دكم إذا "  : وىذا باإلٚتاع م وإلد إلاؿ النيب م فالصبلة ٖتـر على احملدث

  (ٔ) "أ،دث ،ىت  توضل 
 . (ٕ) " ل أقةل اهلل صالة بغير طهور " : و م ويف مسلممتفق علي

أو م لعدـ الدليا الداؿ على تكفَته م إال أف  فعا ذلك مستهزفا بالصبلة؛ وي  كفرم فقف فعا َأمثِ 
 مستحبلً ٢تذا الفعا احملـر م فهو كافر باإلٚتاع .

 [والطواؼ] : قولو
 هور الفقها  . شًتط للفواؼ بالبيا الوضو  م وىذا مذىب ٚت : أي

ثم ، لما قدـ مكة كاف أوؿ ما بدأ أف توضأ أف النةي "  : ٔتا وبا يف الصحيحُت : واستدلوا 
 .(ٗ) " لتأخذوا عني مناسككم " : م وإلد إلاؿ  (ٖ) " طاؼ بالةي 

"  : إلػػػػاؿ ٔتػػػػا رواه أٛتػػػػد والنسػػػػاف  و َت٫تػػػػا عػػػػن ابػػػػن عبػػػػاس رضػػػػ  اهلل عنهمػػػػا أف النػػػػيب  : واسػػػػتدلوا
" الطػواؼ بالةيػ  صػالة "  : فقػد إلػاؿ النػيب  : مإلػالوا(٘) فأقلوا فيػو مػن الكػالـ "، الةي  صالةالطواؼ ب

 . (ٙ) " مفتاح الصالة الطهور " : الفهارة م إلاؿ  : ومن شروط الصبلة
وىػػو اختيػار شػيخ اإلسػػبلـ وتلميػذه ابػن القػػيم م وىػو مػذىب قاففػػئ م وذىػب اإلمػاـ أٛتػػد يف روا ػئ عنػو

  أف الوضو  لي  بشرط للفواؼ .إ  : من السلف
 وال رسولو م وال إٚتاع يف ىذه ا١تسللئ . م ألف اهلل ي  وجب ذلك : إلالوا 

بػا فيػو النػزاع م وال إٚتػاعم " القػوؿ باشػًتاط قهػارة اٟتػدث للفػواؼ ي  ػدؿ عليػو نػص : إلاؿ ابػن القػيم
 إلدٯتاً و،د ثاً " . 

                                                 

 (.ٕٕ٘( ومسلم رإلم )ٜٗ٘ٙالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٕٕٗمسلم رإلم ) (ٕ)
 (.ٖٕ٘ٔ( ومسلم رإلم )ٖٙ٘ٔالبخاري رإلم ) (ٖ)
 (.ٜٕٚٔمسلم رإلم ) (ٗ)
( ولف  الًتمذي: )الفواؼ ،وؿ البيا مثا الصبلة إال أنكم تتكلموف فيو فمن تكلم ٜٓٙ( والًتمذي رإلم )ٖٕٗ٘ٔمسند أٛتد رإلم ) (٘)

 ( واللف  لو.ٕٕٜٕفبل  تكلمن إال ٓتَت ( والنساف  رإلم )
 (.ٕ٘ٚ( وابن ماجو رإلم )ٖ( والًتمذي رإلم )ٔٙ( وأبو داود رإلم )ٙٓٓٔمسند أٛتد رإلم ) (ٙ)
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  السلف . أنو إلد وإلع النزاع فيو بُت : وذكر شيخ اإلسبلـ
 أو ما أٚتعا عليو األمئ . م وىذا ىو األصا م فبل ٬تب إال ما أوجبو اهلل ورسولو : إلالوا
 ي  ثبا عنو يف ،جتو وال عمره أنو أمر الناس بالوضو  . والنيب  : إلالوا

م ابو  م وإ٪تا تدؿ على ٣ترد استحبوىو فرضيئ الوضو م وما ذكر٘توه من األدلئ فقهنا ال تدؿ على ا١تفلوب
 إلبا قوافو ِفْعا م والفعا ال  دؿ على الوجوب . فقف وضو  النيب 

فػقهنم ي  سػتدلوا بػو علػى مسػافا ىػ  ألصػق ،  (ٔ)" لتلخػذوا عػٍت مناسػككم"  : وأما اسػتدال٢تم بقولػو 
م والرمػا و٨تػو ذلػك مػن مسػافا الفػواؼم وى  مسافا متصلئ بالفواؼ نفسو كاالضػفباعم بالنسك من الوضو 

 بوىام  فه  مستحبئ باتفاإلهم . فلم  وج
: فقػد ذكػر فيػو النػيب ؛ فقنو ال  ستقيم االستدالؿ بو على اشػًتاط الفهػارة  : وأما ،د   ابن عباس

وال عػػػن اٟتركػػػئ م أف اهلل إلػػػد أ،ػػػّا فيػػػو النفػػػق وىػػػو مػػػن مػػػبفبلت الصػػػبلة م وال  نهػػػى فيػػػو عػػػن األكػػػا والشػػػرب
وىو جافز يف الفػواؼ باإلٚتػاع م وال م نهى عنو يف الصبلة باإلٚتاعوااللتفات الكثَت م و َت ذلك ٦تا  م الكثَتة

مفتػػاح الصػػبلة "  : وال أف ٮُتتػػتم بالتسػػليم م ٓتػػبلؼ الصػػبلة الػػيت إلػػاؿ فيهػػا النػػيب م ٬تػػب أف  ُفتػػتح بػػالتكبَت
 . (ٕ) "الفهور م وٖترٯتها التكبَت م وٖتليلها التسليم 

ال ، " الفػػواؼ بالبيػػا صػػبلة"  : ذلػػك فقػػوؿ النػػيب  وعلػػىم فهػػذه فػػروؽ كثػػَتة بػػُت الفػػواؼ والصػػبلة
 ػػدؿ علػػى أف الفػػواؼ لػػو أ،كػػاـ الصػػبلة م وإ٪تػػا  ػػدؿ علػػى أنػػو عبػػادة متعلقػػئ بالبيػػا كالصػػبلة م وأنػػو  سػػتحب 

 فيها السكينئ والوإلار .
فقف الرجػا ،  (ٖ) " ل أزاؿ أحدُكم في صالة ما دام  الصالة تحةسو " : و كوف ىذا نظَت إلولو 

وال  نهى م وال ٬تب عليو باإلٚتاع ما ٬تب على ا١تصل م ي  نتظر الصبلة إلد نص الشارع على أنو يف صبلةالذ
فقنػو يف صػبلة ،ػىت  رجػع م كمػا وبػا يف سػنن أن م (ٗ)عمػا  نهػى عنػو ا١تصػل  م وكػذلك إذا خػرج إ  ا١تسػجد 

 داود. 

                                                 

 (.ٜٕٚٔسلم رإلم )م (ٔ)
 (.ٕ٘ٚ( وابن ماجو رإلم )ٖ( والًتمذي رإلم )ٔٙ( وأبو داود رإلم )ٙٓٓٔمسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
 (.  ٜٗٙ( ومسلم رإلم )ٜ٘ٙالبخاري رإلم ) (ٖ)
نو يف :) إذا توظل أ،دكم فل،سن وضو هم مث خرج عامداً إ  ا١تسجد فبل  شبكن  د و فق (ولفظو إلاؿ رسوؿ اهلل ٕٙ٘أبو داود رإلم ) (ٗ)

 يف صبلة (.
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علػػػى ابػػػن عبػػػاس م إلػػػاؿ شػػػيخ الصػػػواب فيػػػو وإلفػػػو ، " الفػػػواؼ بالبيػػػا صػػػبلة"  : مث إف ىػػػذا اٟتػػػد  
وال  ثبتػوف رفعػو " م و٬تعلونو مػن كػبلـ ابػن عبػاسم " و أىا ا١تعرفئ باٟتد   ال  صححونو إال موإلوفاً  : اإلسبلـ

 اىػ .
م أف الفػػواؼ بالبيػػا ال  شػػًتط لػػو الوضػػو  م وإ٪تػػا  سػػتحب م وىػػو اختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـ : فػػالراجح

 وتلميذه ابن القيم . 
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 بػاب الغسػل
 ا١تا  الذي  يلتسا بو على اأَلْشهر .  : فعا اال تساؿ م وبالفتح : بضم اليلُت : سااليلُ 

 فهو ما  يلسا بو الرأس من خْفم  وأشناف و٨تو٫تا .  : وأما اليِلسا بالكسر
 موجةو خروج المني دفقاا بلذة ، ل بدونهما من غير نائم[ ]قولو:

 : أ،دىام أشيا وى  ستئ م أي ما ٬تب بو اليلسا : [موِجُبو] : إلولو
ويف ، (ٔ) " إنمػػا المػػاء مػػن المػػاء " : يف صػػحيح مسػػلم  لقولػػو  : خػػروج ا١تػػٍت دفقػػاً بلػػذة[]وإلولػػو:  

" إ ا حذف  فاغتسػل ،  : م ويف ا١تسند بقسناد ،سن (ٕ) " إ ا َفَضْخ  فاغتسل " : ا١تسند وسنن أن داود
 لعمومات األدلئ .ولو كاف أٛتراً كالدـ ، (ٖ)وإف لم تكن حا فاا فال تغتسل"

م (ٗ)چٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  چ  : إلاؿ تعا م و شًتط لوجوب اليلسا بو أف  كوف خروجو دفقاً بلذة
 "م والفضخ: ىو الرم . وىو خروجو باليللبئ. إ ا فضخ  فاغتسل"  : ويف اٟتد   ا١تتقدـ

 لػذة مػن  قظػاف وبػبل لػذة مفػقف خػرج بيلػَتم أي ال ٬تب اليلسا إف خرج ببل دفق : [ال بدوهنما]وإلولو: 
 ي ٬تب بو اليلسا .م ببل شهوةم أو كسر ظهرم أو مرضم ل د

 ألنو  لـز من وجودىا أف  كوف دفقاً . ؛ واكتفى يف " ا١تنتهى " بذكر اللذة
و٣تنوف م فقف ىػؤال  ٬تػب علػيهم اليلسػا ٓتػروج م وميلمى عليوم و٨توه كسكراف : [من  َت نافم]وإلولو: 

 كالنافم.م ا١تٍت مفلقاً 
فهػا علػى ا١تػرأة مػن ُ ْسػا م إف اهلل ال  سػتحي  مػن اٟتػق  ػا رسػوؿ اهلل : الصحيحُت أف امرأة إلالا ويف

 . (٘) " نعم ، إ ا رأت الماء "فقاؿ: ،   إذا ى  ا،تلما
اٟتكػػم ٔتجػػرد رؤ ػػئ ا١تػػا  م ولػػو كػػاف إلفػػرًة وا،ػػدة م وال تشػػًتط اللػػذة لفقػػد اإلدراؾ  فقػػد علّػػق النػػيب 

 بزواؿ العقا .
 
 
 

                                                 
 (.ٔٓٛ( مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٜٜٔ( والسنن الك ى للنساف  رإلم )ٛٙٛ( ومسند أٛتد رإلم )ٕٙٓ( أبو داود رإلم )ٕ)
 (.ٚٗٛ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)

 (.ٙ( سورة الفارؽ آ ئ )ٗ)
 (.ٖٖٔ( ومسلم رإلم )ٕٕٛ( البخاري رإلم )٘)
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  [وإف انتقل ولم أخرج اغتسل لو] : وقول
فقػد أ،ػ  الرجػا م إذا باشر الرجا امرأتو وي  ُنػْزِؿ م لكّن ا١تٍّت إلد جانب موضعو األصل  وي ٮتػرج بعػد

فيجػب يف ذلػك م بتحوؿ ا١تٍت من صلبو فحبسو وي ٮتػرج م وكػذلك ا١تػرأة إذا ٖتػوؿ مػن ترافبهػا فحبسػتو وي ٮتػرج
 ن ا١تفردات .وىو مم وىو ا١تذىبم اليلسا

صػػدؽ عليػػو م باعػػد ٤تلػػو : أيم ألف اٞتنابػػئ ىػػ  ٣تانبػػئ ا١تػػٍت ١توضػػعو م فػػقذا جانػػب ا١تػػا  موضػػعو : إلػالوا 
 .(ٔ)چٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ     چ : اسم اٞتنب م وإلد إلاؿ تعا 

أنػػو ال ٬تػػب  : وذىػػب عامػػئ أىػػا العلػػم وىػػو روا ػػئ عػػن أٛتػػدم وىػػو اختيػػار ا١توفػػق م وشػػيخ اإلسػػبلـ إ 
 االنتقاؿ ،ىت ٮترج . اليلسا ب

 .  (ٖ) " نَػَعم إ ا رأت الماء " : و،د  ، (ٕ)" إنما الماء من الماء " : ْتد   : واستدلوا 
وال  سػػمى جنبػػاً إال إذا فػػارؽ ا١تػػٍت البػػدف كلػػو وجانبػػو م فػػقف فػػارؽ موضػػعو إ  موضػػع آخػػر مػػن  : إلػػالوا

 البدف فبل  سمى جنباً. 
 ضو  ال  نتق  بالقرإلرة والر ح يف البفن ما ي ٮترج .وألف العلما  إلد أٚتعوا على أف الو 

 والقوؿ بلنو ال ٬تب بو اليلسا ىو الصواب . 
  [ف ف خرج بعده لم أعده] : قولو

م إذا ا تسا من انتقاؿ ا١تٍت الذي ي ٮتػرج م مث خػرج ا١تػٍت بعػد ا تسػالو بػبل لػذةم ي  لزمػو إعػادة اليلسػا
ا١تػذىب   فلم ٬تب لو  سا آخر بعد خروجو م وىػذا علػىم با خروجوألنو مٍت وا،د ا تسا لو عندما انتقا إل

 . 
 :مسألة

ي ٬تب عليو اليلسا مرة أخرى م وإذا خرج منو ا١تٍت دفقاً بلذة فا تسا لو م مث خرج بعد ذلك بقيئ ا١تٍتّ 
 أنو ال ٮترج دفقاً . : م ألنو مٍتٌّ وا،د فلوجب  سبلً وا،داً م والعادة

 :مسألة 
وىػو م ي ٬تػب عليػو  سػٌا آخػرم مث خرج ا١تٍت بعد اليلسػا بػبل دفػقم فا تسا لذلكم نزؿإذا جامع وي  

 ا١تذىب .

                                                 

 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٔٓٛ( مسلم رإلم )ٕ)

 (.ٖٖٔ( ومسلم رإلم )ٕٕٛي رإلم )البخار ( ٖ)
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 ٬تب عليو اليلسا . : والقوؿ الثاين يف ا١تذىب
 ١تا تقدـ .  واألصح األوؿم 

 :  مسألة
رأت " نعػم إ ا  : وإف ي  ػذكر ا،تبلمػاً م لقولػو  م وجب عليػو اليلسػام إذا رأى بلبًل وَعِلم أنو مٍتٌّ  
 .(ٔ)الماء " 

 فبل ٬تب عليو اليلسا إٚتاعاً.م فقف ذكر ا،تبلماً وي  َر ا١تا 
 فقذا رأى بلبلً وي  ذكر ا،تبلماًم وجها ىا ىو مٍتٌّ أـ ال ؟

 فهو مذيٌّ . م أو مداعبئم أو نظرم فقذا سبق نومو دواع  خروج ا١تذي كفكر 
و مٍتٌّ م فيجب عليػو اليلسػا م وإف ذكػر ا،تبلمػاً فهم وإذا ي توجد ىذه الدواع  ٠تروج ا١تذي إلبا النـو

 ورأى بلبلً وجها ىا ىو مٍت أـ ال م فهو مٍت لقياـ سببو م وىو ا١تذىب.
 ىذا ىو ا١تشهور يف ا١تذىب . 
وي  سػبق نومػو مػا  نقػا عػن ىػذا اليلالػب م ىػذا ىػو م ألف اليلالب أف ما ٮترج يف ا١تنػاـ ىػو ا١تػٍتّ  : إلالوا 

 وىو الراجح .م القيم واختاره ابنم ا١تذىب
ألف الفهػارة الكػ ى متيقنػئ فػبل ؛ ال ٬تػب عليػو اليلسػا مفلقػاًم واختػاره الشػيخ ٤تمػد بػن إبػراىيم : وعنو

 تزوؿ بالشك .
 ألف اليلالب أف ما ٮترج من النافم مٍتٌّ .م ىو ا١تذىب : والراجح 

  [يمة أو مي وتغييا حشفة أصلية في فرج أصلي قةالا كاف أو دبراا ولو من به] : قولو
 ٖتا اٞتلدة ا١تقفوعئ يف ا٠تتاف . م وى  أعلى الذكر [: ،شفئ]إلولو: 
 أي إخفا  . [: تيلييب] : وإلولو

ألهنػػػا ؛ فػػػبل  وجػػػب اليلسػػػا تيلييبهػػػا يف الفػػػرجم ا،ػػػًتاز مػػػن ،شػػػفئ ا٠تنثػػػى ا١تشػػػكا : [أصػػػليئ] : وإلولػػػو 
 فيحتما أف  كوف ا٠تنثى أنثى ال ذكراً . م ليسا أصليئ
 ليخرج فرج ا٠تنثى ا١تشكا كذلك.  [: فرج أصل  يف] : وإلولو

 وإلولو " ولو " إشارة إ  خبلؼ أن ،نيفئ يف ىذه ا١تسللئ .  [: ولو من ُّيمئ أو ميا]وإلولو: 
؛ ألنو يمئ أو ميا م  وجب اليلسافتيلييب اٟتشفئ األصليئ يف فرج أصل  إلببلً كاف أو دبراً م ولو من ُّ

 فوجب بو اليلسا. م إ بلج يف فرج

                                                 
 (.ٖٖٔ( ومسلم رإلم )ٕٕٛالبخاري رإلم ) (ٔ)
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فقػد وجػا الغسػل ، ثػم َجَهػدىا، " إ ا جلس بػين ُشػَعِةها األربػع : إلػاؿ ويف الصحيحُت أف النيب 
وَمػ َّ ا٠تتػاف ا٠تتػاف م " إذا جلػ  بػُت شػعبها األربػع : و١تسلم أ ضػاً   (ٔ)" وإف لم أُػْنِزؿ " : ويف روا ئ ١تسلم، "

 . (ٕ)فقد وجب اليلسا " 
رواه أٛتد والًتمذي والنساف  بقسناد  (ٖ)"  وجا الغسل" إ ا جاوز الختاف الختاف فقد  : وإلاؿ  

 صحيح . 
سػػتا عػػن الرجػػا  صػػيب ا١تػػرأة مث  أف النػػيب  : فمػػا اٞتػػواب عػػن مػػا وبػػا يف الصػػحيحُت : فػػقف إليػػا

 ؟ (ٗ) ثم أتوضأ وأصلي "، " أغسل ما أصابو من المرأة : فقاؿم ُ كسا
 داود والًتمػػذي وابػػن ماجػػو بقسػػناد صػػحيح أف ىػػذا اٟتػػد   منسػػوخ م ١تػػا وبػػا يف سػػنن أن : فػػاٞتواب

كانػا رخصػًئ رخصػها رسػوؿ اهلل م أف ا١تػا  مػن ا١تػا  : إف الفتيا اليت كػانوا  فتػوف"  : إلاؿ عن أن بن كعب 
 يف بد  اإلسبلـم مث أمر باال تساؿ بعد" (٘). 

 وىذا ىو مذىب ٚتاىَت العلما  .  
  ٬تب اليلسا إٚتاعاًم وإ٪تا  ثبا اليلسا باإل بلج .فبلم وأما إذا م  ا٠تتاف ا٠تتاف من  َت إ بلج

 لعدـ التقا  ا٠تتانُت . م بق بلج وإدخاؿ بع  اٟتشفئ : أيم وال ٬تب اليلسا بتيلييب بع  اٟتشفئ
 :مسألة

 ي ٬تب اليلسا على الصحيح من ا١تذىب مما ي  نزؿ .م فقف َلفَّ على ذكره ،افبلً كخرإلئ أو كي 
 م وىو مذىب الشافعيئ.٬تب  : وظاىر كبلـ ا١توفق

إال أف  كوف الكي  ال ٯتنع اللذة لرإلتو م كاألكياس الرإليقئ ا١تصنوعئ ،د ثاً م ىو المذىا : والراجح 
 فيجب على اَّامع ُّا اليلسام وىو مذىب ا١تالكيئ واأل،ناؼ .م ١تنع نزوؿ ا١تٍت يف الر،م

 :  مسألة
وصّوبو يف " اإلنصػاؼ " وذكػره م ب اليلسا يف أصح القولُتوجم وإف جامع ِجنٍّيًئ أو جامع اِٞتٍتٍّ ِإْنِسيَّئ

 صا،ب " اإلإلناع"م

                                                 
 (.ٖٛٗ( ومسلم رإلم )ٕٚٛ( البخاري رإلم )ٔ)

 (.ٕٔٛ(مسلم )ٕ)
 (. ٜٙٔ(. السنن الك ى رإلم )ٛٓٔ( والًتمذي رإلم )ٜٕٙٓٔ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)

 (. ٖٙٗ( ومسلم رإلم )ٖٜٕ( البخاري رإلم )ٗ)
 (.ٓٔٔ( والًتمذي رإلم )ٜٓٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٔٓٔٔومسند أٛتد رإلم )( ٕ٘ٔ( أبو داود رإلم )٘)
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وىػػػػػذا  ػػػػػدؿ علػػػػػى أف م (ٔ)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ  إلػػػػاؿ تعػػػػػا : 
 اٞتٍت  يلشى اإلنسيئ و٬تامعها .

  [وإسالـ كافر] : قولو
   أـ ال م فيجػػػػب عليػػػػوإذا أسػػػػلم الكػػػػافر م سػػػػوا  كػػػػاف كػػػػافراً أصػػػػلياً أو مرتػػػػداً م وسػػػػوا  أجنػػػػب يف كفػػػػره 

 اليلسا .
أف  أنو أسلم فأمره النةي : " ١تا وبا عند ا٠تمسئ إال ابن ماجو بقسناد جيد عن إلي  بن عاصم 

 .  (ٕ) أغتسل بماء وسدر "
ا ىةوا بو إلى حػائط  " : ١تا أسلم ُٙتامئ بن أُواؿ إلػاؿ ووبا يف مسند أٛتد بقسناد صحيح أف النيب 

ىا أجنب يف ،اؿ كفره أـ ال م ولو اختلف اٟتاؿ  وي  ستفصا النيب ، (ٖ) تسل "فمروه أف أغ، بني فالف
 . لوجب االستفصاؿ

 فهذاف اٟتد ثاف ،جئ للحنابلئ وا١تالكيئ يف وجوب اليلسا على من َأْسلم .
 ال ٬تب عليو اليلسا مفلقاً . : وعند األ،ناؼ 
وإال فبل ٬تب عليو م تسا يف ،اؿ كفرهوإف ا م ٬تب اليلسا على من أجنب يف كفره : وعند الشافعيئ 
 اليلسا .

ألف الػذ ن أسػلموا يف عهػد ؛ فبل  قبا فيها ،د   اآل،ادم ألف مثا ىذه ا١تسللئ تعم ُّا البلوى : إلالوا
 ال ،صر ٢تم م ومع ذلك ي  ثبا إال ىذاف اٟتد ثاف . النيب 

فقنػو م با مىت وبا وصحم شهوراً أنو لي  من شروط اٟتد   الصحيح أف  كوف متواتراً أو م : واٞتواب
 ٬تب اال،تجاج والعما بو .

 وىو أو . ا.ىػ. : وعن أٛتد: أنو  ستحبم إلاؿ يف اإلنصاؼ
 وىو الراجح . م لكن ظاىر اٟتد   الوجوب

فاسػػتوى فيػػو الكبػػَت والصػػيلَتم م ألف موجػػب اليلسػػا اإلسػػبلـم و٬تػػب عليػػو اليلسػػا ولػػو كػػاف ٦تيػػزاً ي  بلػػغ
 وىو ا١تذىب.

 ذا جامع من دوف البلوغ وجب عليو اليلسا. ومثلو إ

                                                 

 (.ٙ٘( سورة الرٛتن آ ئ )ٔ)
 (.ٛٛٔ( والنساف  رإلم )٘ٓٙ( والًتمذي رإلم )ٖ٘٘( وأبو داود رإلم )ٕٔٔٙٓ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (.ٛٛٙٗ( ومسلم رإلم )ٕٖٚٗ( وأصلو يف الصحيحُتم البخاري رإلم )ٖٚٓٛ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
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وإف ي  نػػػو رفػػػع م اكتفػػػى بيلسػػػا اإلسػػػبلـم وإف أسػػػلم وا تسػػػا إلسػػػبلمو وكانػػػا عليػػػو جنابػػػئ يف الكفػػػر
 وىو ظاىر اٟتد  م وىو ا١تذىب . م اٞتنابئ

أجزأىػا عػن  سػا اٟتػي  م مث أسلما فا تسلا لئلسػبلـم وكذا من قهرت من اٟتي  يف ،اؿ كفرىا
 كفر .يف ،اؿ ال
  [وموت] : قولو

فػػيمن وإلصػػتو  لكػػن ىػػذا اٟتكػػم تعبػدي م إلػػاؿ م ولػي  ذلػػك لكػػوف ا١تػػوت ،ػدواً م ٬تػب  سػػا ا١تيػػا
 . (ٔ) " اْغسلوه بماء وِسْدر وَكفِّنوه في ثوبيو " : را،لتو فمات
 . (ٕ) اْغِسلنها بماء وِسْدر ""  : يف ابنتو وإلاؿ 

 ١تيا . واٟتد ثاف متفق عليهما م وفيهما وجوب  سا ا
  [وحيض] : قولو

 ىذا ىو ا١توجب ا٠تام  من موجبات اليلسا م فقذا ،اضا ا١ترأة وجب عليها اليلسا إٚتاعاً .
" إ ا أقةلػػػ  الَحْيَضػػػة فػػػدعي الصػػػالة ، وإ ا َأْدبػػػرت  : إلػػػاؿ ١تػػػا وبػػػا يف الصػػػحيحُت أف النػػػيب 

 . (ٖ) فاغتسلي وصلي "
 [ونفاس] : قاؿ المؤلف

 من موجبات اليلسا وىو النفاس م والنفاس ،كمو ،كم اٟتي  . ىذا ىو ا١توجب السادس   
  : و ستثٌت من ذلك ما ذكره ا١تؤلف بقولو

  [ل ولدة عارأة عن دـ]قولو: 
لعػدـ وجػود الػدـ م واٟتكػم  ػدور مػع علتػو ؛ فػقف وإلعػا فػبل ٬تػب عليهػا أف تيلتسػام وىذه ،الػئ  نػادرة

 وجوداً وعدماً .
 ألنو ال ٮتلو عادًة من دـ . : وىو مذىب الشافعيئ م إلالوام و ٬تبأن : والوجو الثاين يف ا١تذىب

 ىو األوؿ .  : والراجح
أو مػػن م فػػقف خػػرج دـٌ ولػػو  سػػَتاً مػػع ا١تولػػود وجػػب اليلسػػا م وال فػػرؽ بػػُت أف ٮتػػرج ىػػذا الػػدـ مػػن الفػػرج

 البفن عند شّقو إلخراج اٞتنُت .
  [ومن لزمو الغسل حـر عليو قراءة القرآف] : قولو

                                                 
 (.ٕٙٓٔ( ومسلم رإلم )ٕ٘ٙٔ( البخاري رإلم )ٔ)

 (.ٜٖٜ( ومسلم رإلم )ٖٕ٘ٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٜٚٚ( ومسلم رإلم )ٕٖٓ(  البخاري رإلم )ٖ)
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نابئ واٞتماع واٟتي  والنفاس واإلسبلـ كلها توجب اليلسػا م و٭تػـر علػى مػن وجػب عليػو اليلسػا أف اٞت
 وكذلك اٟتاف  والنفسا  .م وإلد تقدـ أف اٞتنب  ُنهى عن م  ا١تصحفم  قرأ القرآف

 ٦تن تقدـ ذكرىم  . م يف ،ق من لزمو اليلسام والكبلـ ىنا يف ،كم إلرا ة القرآف ببل م  للمصحف
 يو إلرا ة القرآف ولو آ ئ وا،دة. فيحـر عل

وكقػػوؿ م وكقػػوؿ: إنّػػا هلل وإنػػا إليػػو راجعػػوفم واٟتمػػد هللم ولػػو إلػػوؿ مػػا وافػػق إلرآنػػاً إف ي  قصػػده كالبسػػملئ
  : أو دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا م (ٔ)  چڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇچ  : راكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 .(ٕ)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ 
تعلمو ِبَعد اٟتروؼ بلٝتافها   : أي : ما ي  بُّت اٟتروؼم  ولو لجيوم ر ك شفتيو بووٖتم ولو التفكر فيو

 ىذا ىو تقر ر ا١تذىب .م كما  تعلم الصبياف القرا ة
أُقرئنا القرآف ما لم أكن  كاف النةي "  : إلاؿ ٔتا رواه ا٠تمسئ عن عل  بن أن قالب  : واستدلوا

 . (ٖ) ُجنُةاا "
 .(ٗ) القرآف " نْقرأُ الحائض ول الجنا شيناا مل تػَ : " إلاؿ ابن ماجو أف النيب وما رواه الًتمذي و 

بقسػػناد  (٘)م وبػػا عنػػو عنػػد الػػدارإلفٍت وعبػػد الػػرزاؽ وابػػن أن شػػيبئ  وىػػو إلػػوؿ علػػ  بػػن أن قالػػب 
 حداا ".اقرؤوا القرآف ما لم َأُكن أحدُكم ُجنُةاا ، ف  ا كاف جنةاا فال ول حرفاا وا"  : صحيح أنو إلاؿ

 وىذا ىو مذىب ٚتاىَت العلما  .
 أف للجنب أف  قرأ القرآف . : وذىب بع  الفقها  إ 

 . (ٙ) كاف أذكر اهلل على كل َأْحيانو "  أف النةي"  : ٔتا وبا يف مسلم : واستدلوا
 وإلرا ة القرآف من ذكر اهلل . : إلالوا

    ع منػػػو م وال دليػػػا صػػػحيح  ػػػدؿ علػػػىواألصػػػا جػػػواز ذلػػػك مػػػا ي  ػػػدؿ دليػػػا صػػػحيح علػػػى ا١تنػػػ : إلػػػالوا 
 ذلك .

 : وأما اٟتد ثاف اللذاف استدؿ ُّما اٞتمهور فهما ضعيفاف
                                                 

 (.ٖٔ(سورة الزخرؼ آ ئ )ٔ)
 (.ٕٔٓ(سورة البقرة آ ئ )ٕ)
 (.ٜٗ٘بن ماجو رإلم )( وإ٘ٙ( والنساف  رإلم  )ٙٗٔ( والًتمذي رإلم )ٜٕٕ( وأبو داود رإلم )ٕٚٙ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
 (.ٜٙ٘( وابن ماجو رإلم )ٖٔٔ( الًتمذي رإلم )ٗ)
 (.ٙٛٓٔ( ومصنف ابن أن شيبئ رإلم )ٖٙٓٔ( وعبدالرزاؽ رإلم )ٙ( رإلم )ٗٗ(  الدارإلفٍت باب )٘)
 (.ٙٗ/  ٕ(. والبخاري معلقاً )ٖٖٚ(  مسلم رإلم )ٙ)
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عبد اهلل بن سِلمئ م إلاؿ البخاري " ال  تابع على ،د ثو"؛ وإلد تيلَت يف   : فقف فيو  : أما اٟتد   األوؿ
مػاـ أٛتػد م والصػواب وإلفػو علػى علػّ  " ي  كن أىا اٟتػد    ثبتونػو "م وضػعفو اإل : ِكَ ه م وإلد إلاؿ الشافع 

 م كما رواه عبد الرزاؽ وابن أن شيبئ .
فػقف فيػػو إٝتاعيػا بػن عيػاش م وإلػد رواه عػػن اٟتجػاز ُت م وروا تػو عػنهم ضػػعيفئ م   : وأمػا اٟتػد   الثػاين

وابػن  موالبيهقػ م والًتمػذيم والبخػاريم و٦تػن ضػعفو اإلمػاـ أٛتػدم ولذا اتفق اٟتفاظ على تضعيف ىذا اٟتػد  
  والنووي و َتىم .  م تيميئ

 واألصا معنا م فقف األصا ىو اٞتواز ،ىت  رد الدليا الداؿ على ا١تنع . : إلالوا
" وي  ػَر  : وىذا إلوؿ ابن عباس رض  اهلل عنهما م صح ذلػك عنػو يف البخػاري معلقػاً م إلػاؿ البخػاري  

 .(ٕ)روإلد وصلو ابن ا١تنذم (ٔ) ابُن عباس بالقرا ة للجنب بلساً "
 وإذا اختلف الصحابئ ي  كن إلوؿ بعضهم ،جئ على بع  .

وإلػوؿ قاففػئ مػن التػابعُت كسػعيد بػن م وىػو مػذىب الظاىر ػئم والفػ يم وابػن ا١تنػذرم وبو إلاؿ البخاري 
 وعكرمئ م وىو الراجح .م وسعيد بن ا١تسيبم جبَت

 وأو  من اٞتنب باٞتواز اٟتاف  م خبلفاً للجمهور أ ضاً .
 : ألف اٟتاف  أو  من اٞتنب يف ىذا ألمر ن؛ جواز إلرا ة اٟتاف  للقرآف مفلقاً  : والراجح

وال ٯتكنهػػا أف ترفعػػو ،ػػىت تنقضػػ  مدتػػو م ٓتػػبلؼ اٞتنػػبم م أف اٟتػػاف  ،ػػدوها بيلػػَت اختيارىػػا : األوؿ
 ولذا فقذا قهرت لزمها أف تيلتسا ١ت  ا١تصحف.

فتحتػاج إ  إلػرا ة م سػبعئ أ ػاـ أو أكثػر مػن ذلػك أف اٟتي  إلد تفوؿ مدتو م فيبلغ ستئ أ ػاـ أو : الثاين
 القرآف م ٓتبلؼ اٞتنب . 

العز ػػز بػػن بػػاز  وىػػذا ىػػو مػػذىب ا١تالكيػػئ وىػػو اختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـ وتلميػػذه ابػػن القػػيم والشػػيخ: عبػػد
ي  صػح عنػو ،ػد   يف هنػ  النسػا  عػن إلػرا ة القػرآف ،ػاؿ اٟتػي   والشيخ: ٤تمػد بػن عثيمػُتم وألف النػيب 

 وىو ٦تا تعم بو البلوى .م سوالنفا
وأجػػػاز ا١تالكيػػػئ للحػػػاف  مػػػ  ا١تصػػػحف دوف اٞتنػػػبم إذا كانػػػا معلمػػػئ أو متعلمػػػئ وفيػػػو إلػػػوةم وىػػػذا 

 ٓتبلؼ اٞتنب. 
  [وأعةر المسجد لحاجة] : قولو

                                                 
 (.ٖ٘ٔ/  ٔ( البخاري معلقاً )ٔ)
 (.ٖٓٙو ) (ٕٓٙ( األوس  البن ا١تنذر رإلم )ٕ)
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وىو ا١تذىبم و٭تـر عليو اللب  فيو م وىػو م لو أف  دخا ا١تسجد ٣تتازاً وىو جنب ٟتاجئ و َتىا : أي
 يئ.مذىب الشافع

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  : بقولػػػو تعػػػا  : واسػػػتدلوا

وال تقربػوا ا١تسػاجد  : أيم  (ٕ) چ ے  ۓ  چ : وىػ  ا١تسػاجد : أي مواضػع الصػبلة : إلػالوا( ٔ) چے  

 إال ٣تتاز ن .  : أيم (ٖ) چۓ       ﮲    ﮳      چ  : وأنتم جنب
 . (ٗ)"  ل ُأحل  المسجد لحائض ول جنا"  : اؿإل ؤتا رواه أبو داود والًتمذي أف النيب 

 منع اٞتنب من عبور ا١تسجد. : وذىب األ،ناؼ وا١تالكيئ إ 

 ے  ۓ....ہ  ھ    چ: أي ال تصلػػػوا  چہ  ہ  ہ      چ إف معٌت: : وإلالوا

فقذا كنتم إال أف تكونوا مسافر ن م  : أيم  (٘) چۓ       ﮲    ﮳      چ وال تصلوا وأنتم جنب : أي, چ
 إذا تيممتم .م مسافر ن وي ٕتدوا ماً  فيجوز لكم أف تصلوا وأنتم جنب

ألف اهلل ذََكر بعد ذلػك التػيمم للمسػافر الػذي ال ٬تػد ؛ ىو القوؿ األوؿ م واختاره ابن جر ر : والصواب
 وألف ا١تسػػػػػػافر, چې  ى  ى   ائ    ....  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  : فقػػػػػػاؿ سػػػػػػبحانوم ا١تػػػػػػا 

  سمى يف القرآف ابن سبيا ال عابر سبيا . 
وأما اٟتد   فهو ضعيف م وإلد ضعفو البيهق  وعبد اٟتق اإلشبيل  وابػن ،ػـز م وفيػو َجْسػرة وإلػد ذكػر 

و٫تا من ا١تتساىلُت يف م وإ٪تا ووقها ابن ،باف والعجل م البخاري أف يف أ،اد ثها مناكَت م وي  ووقها إماـ معت 
 التوويق .
 

 :مسألة

                                                 

 (.ٖٗ( سورة النسا  آ ئ )ٔ)
 (.ٖٗ( سورة النسا  آ ئ )ٕ)
 (.ٖٗ( سورة النسا  آ ئ )ٖ)
 (.٘ٗٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٖٚٚ( والًتمذي رإلم )ٕٖٕ( أبو داود رإلم )ٗ)
 (.ٖٗ( سورة النسا  آ ئ )٘)
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أمػر  " أف النةػي  : ١تا وبا يف الصػحيحُتم وال ا١ترور بوم وأما اٟتاف  فبل ٬توز ٢تا ا١تك  يف ا١تسجد
نػاوليني "  : إلػاؿ لعافشػئ رضػ  اهلل عنهػا م ويف صػحيح مسػلم أف النػيب  (ٔ) الح ياض أف أَػْعتػزْلَن الُمصػلى "

 . (ٕ)"  ليس  بيدؾِ  إف َحْيضتك"  : فقاؿم إين ،اف  : فقالام "الُخْمرة من المسجد
 على ذلك . فهذا  دؿ على أنو إلد تقرر عندىا ا١تنع من ذلك م وأإلرىا النيب 

وىػػػو ا١تػػػذىب م وأمػػػا مصػػػلى اٞتنػػػافز فػػػبل  عػػػد مسػػػجداً بػػػبل م للحػػػد   ا١تتقػػػدـم ومصػػػلى العيػػػد مسػػػجد
 ألف صبلة اٞتنافز ليسا ذات ركوع وسجود .م خبلؼ

كما جا  يف معجم الف اين الكبَت واألوس  م هنى عن ذلك فقف النيبم و كره اٗتاذ ا١تساجد قرإلاً 
م م و ليت إف شا  اهلل يف باب ا١تساجد(ٖ)" ل تتخذوا المساجَد طُُرقا إل ِلْذكر أو صالة" : إلاؿ أف النيب

 ونص عليو اإلماـ أٛتد .
 [ول ألةث فيو بغير وضوء] : قولو

١تػػػا روى سػػػعيد بػػػن منصػػػور  ؛ سػػػجد إذا توضػػػلوأف للجنػػػب أف  لبػػػ  يف ا١تم ىػػػذا مػػػن مفػػػردات ا١تػػػذىب
م لسوف يف ا١تسػجد وىػم ٣ُتِْنبُػوف٬تَْ  بقسناد صحيح عن َعفا  بن َ سار إلاؿ: " كاف رجاؿ من أصحاب النيب 

 . (ٗ) " إذا توضؤوا وضوَ  الصبلة
النفسػا  واٟتػاف  إذا توإلػف عنهمػا الػػدـ  : وىػو ا١تػذىب-كمػا ذكػر شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػػئ  -ومثلػو 

 و٢تما النـو يف ا١تسجد . م وي تيلتسبل م فقهنما يف ،كم اٞتنب
 أنو ٬توز لو ا١تك  ببل وضو  وال تيمم . : فا١تذىبم وإف خش  اٞتنب ضرراً يف ا٠تروج من ا١تسجد

 وىو الراجح .م أنو ٬تب عليو التيمم : واختار ا١توفق
 [، ُسنا لو الغسلومن غّسل ميتاا، أو أفاؽ من جنوف، أو إغماء بال حلم] : قولو 

ػػػل ميتػػػاا "  : ٟتػػػد  م تقػػػدـ اسػػػتحباب اليلسػػػا مػػػن َ ْسػػػا ا١تيػػػا [: ومػػػن  ّسػػػا ميتػػػاً ]إلولػػػو:  مػػػن َغسا
 . (٘)فليغتسل "

لما أغمي عليو في  أف النةي "  :(ٙ)وإلولو: ]أو أفاؽ من جنوف أو إ ما [: وبا يف الصحيحُت
 ليلسا للميلمى عليو .فهذا  دؿ على استحباب ا، مرض موتو اغتسل بعد أف أفاؽ "

                                                 
 (.ٜٓٛ( ومسلم رإلم )ٕٖٗ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٜٕٛ( مسلم رإلم )ٕ)

 (.ٖٔ( وا١تعجم األوس  رإلم )ٜٕٖٔٔإلم )( ا١تعجم الكبَت ر ٖ)
    (.ٕ٘ٚٔ/ٗ( سنن سعيد بن منصور )ٗ)

 (.ٓٚٚٚ(  ومسند أٛتد رإلم )ٖٙٗٔ( وابن ماجو )ٖٜٜ( والًتمذي )ٖٔٙٔ( أبو داود رإلم )٘)
 (.ٛٔٗ( ومسلم رإلم )ٜٛٔ( البخاري رإلم )ٙ)
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 ومثلو من أفاؽ من جنوف من باب أو  م وىذا باتفاؽ العلما م إلاؿ يف ا١تبدع: " بيلَت خبلؼ نعلمو".
: " لقػوؿ النػيب ؛ ألف ذلػك موجػب مػن موجبػات اليلسػا كمػا تقػدـ؛ أي إنػزاؿ [: بيلػَت ،لػم]وإلولو: 

 .(ٔ) " نعم إ ا رأت الماء
مي وأغسػل كفيػو ثالثػاا ومػا لوثػو ،وأتوضػأ وأحثػي علػى رأسػو والغسل الكامل أف أنوب ثػم أسػ] : قولو

 ثالثاا، تروأة وأعم بدنو غسالا ثالثاا ،وأدلكو ،وأتيامن وأغسل قدميو مكاناا آخر[ 
 اليلسا ا١تشتما على الواجبات وا١تستحبات .  : أي [واليلسا الكاما] : إلولو 
تفصػيا ىػذا يف الكػبلـ  وتقػدـم ة و٨توىػابلف  نوي رفع اٟتدث أو اسػتبا،ئ الصػبل [: أف  نوي] : وإلولو

 .  (ٕ) وإنما لكل امرئ ما نو "، " إنما األعماؿ بالنيات : لقولو ، على النيئ يف الوضو 
فتجػػب مػػع الػػذكر وتسػػق  مػػع السػػهو م فػػقف اليلسػػا م وىػػذا إلياسػػاً علػػى الوضػػو  : [مث  سػػّم ] : وإلولػػو

 فكذلك يف اليلسا . م ضو  يف أصح أإلواؿ أىا العلمأف التسميئ مستحبئ يف الو  : وتقدـم إ،دى الفهارتُت
كػاف "  : وذلك ١تا وبا يف الصحيحُت عن عافشئ رضػ  اهلل عنهػا إلالػا [: و يلسا كفيو وبلواً ] : إلولو

فييلسػا فَػْرجػو مث  توضػل وضػو ه م مث  ُػْفػرغ بيمينػو علػى مشالػوم إذا اْ َتسا مػن اٞتنابػئ  بػدأ فييلسػا  د ػو  النيب 
ا١تػػػا  فيػػػدخا أصػػػابعو يف ُأصػػػوؿ الشػػػعر ،ػػػىت إذا رأى أف إلػػػد اسػػػت أ ،فػػػن علػػػى رأسػػػو وػػػبلث  مث  لخػػػذم للصػػػبلة

 .(ٖ) مث  سا رجليو "- بقيتو : أي- ،فنات م مث أفاض على سافر جسده
ثػػم تمضػػمض "  : وفيػػو أ ضػػاً م " فغسػػل كفيػػو مػػرتين أو ثالثػػاا "  : ويف ،ػػد   ميمونػػئ رضػػ  اهلل عنهػػا

 .(ٗ) " واستنشق
 ما لووو[ من أذىم وذلك ٟتد   عافشئ ا١تتقدـ.  يلساإلولو: ]و 

 وىو مستحب يف اليلسا ولي  بواجب . م وضو  كامبلً  [: و توضل]إلولو: 
 

و روي يف كا مرة أصوؿ شػعره م م ٭تث  ا١تا  على رأسو وبلواً  : أي [و٭تث  على رأسو وبلواً تُروٍّ و]إلولو: 
 و تلكد من وصوؿ ا١تا  إ  أصوؿ الشعر .

" أما الرجل  : إلاؿ ١تا وبا يف سنن أن داود أف النيب ؛ أف  نشر رأسو إف كاف َمضفوراً وعلى الرجا 
 .  (ٔ) " فليغِسْلو حتى أةلَغ ُأصوؿ الشعر، فليَػْنُشر رأسو

                                                 

 (.ٖٖٔ( ومسلم رإلم )ٖٓٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٜٚٓٔإلم )( ومسلم ر ٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٖٙٔ( ومسلم رإلم )ٕٙٙ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٛٗٚ( ومسلم رإلم )ٕٕٚ( البخاري رإلم )ٗ)
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١تا ؛ العلما فقف كانا جنباً وإلد ضفرت شعرىا فبل ٬تب عليها أف تنقضو م وىذا باتفاؽ  : وأما ا١ترأة
 ا رسوؿ اهلل إين امرأة أشد َضْفر رأس  فلَنْػُقضو ليُلْسا   : مئ رض  اهلل عنها إلالاأـ سلأف  : وبا يف مسلم

 فتطهرأن  ثم تُِفِيضين عليك الماء ، إنما أكفيك أف َتْحَثي على رأسك ثالث حثيات، ل"  : إلاؿم اٞتنابئ
 "(ٕ) . 

 فها ٬تب عليها أف تنق  شعر رأسها عند اليلسا أـ ال ؟ : وأما اٟتاف 
١تا وبا يف البخاري أف النيب ؛ أنو ٬تب م وىو ا١تذىب : الف يف مذىب أٛتد و َته م أصحهمافيو إلو 

 انقضي رأسك وامتشطي "  : إلاؿ" (ٖ) . 
 .(ٗ) " انقضي َشْعرؾ واغتسلي" : وفيو إلاؿم اجو يف  سا اٟتيضئويف سنن ابن م

"  : إلػػاؿم يلسػا مػػن اٟتػي ١تػػا سػتا يف ،ػػد   عافشػئ رضػػ  اهلل عنهػا عػػن ال أف النػيب  : ويف مسػلم
 . (٘) " حتى تَةُلغ ُشُؤوف رأسها، على رأسها فَتْدُلُكو َدْلكاا شدأداا - أي ا١تا -ثم تصا 

دلكػاً شػد داً م فػدؿ علػى أف  : وي  قػام " فتدلكػو ،ػىت تبلػغ شػؤوف رأسػها " : وستا عن اٞتنابئ فقاؿ
عػػن  سػػا  –كمػػا يف مسػػلم   –١تػػا سػػللتو أٝتػػا  ووإلػػوع ا١تشػػقئ يف نقضػػو م و م لتكػػرره؛ اليُلْسػػا مػػن اٞتنابػػئ أخػػف

 .(ٙ)اٟتاف  م ذكر ٢تا ا١تا  والسدر م و١تا سللتو عن  سا اٞتنابئ ذكر ٢تا ا١تا  فق  
 ال ٬تب نقضو وإ٪تا  ستحب . : وإلاؿ اٞتمهور

 .(ٚ)؟ " فأنقضو لغسل الجنابة والحيضة"  : وفيوم ٔتا جا  يف مسلم : واستدلوا 
لذ ب السنن "م كما إلرر ىذا ابن القيم رٛتو اهلل تعا  يف " م ضئ  َت ٤تفوظأف ذكر اٟتي : واٞتواب

 " الفتح ": أف عبد الرزاؽ تفرد ُّا عن الثوري . وذكر ابن رجب يف
إلياساً على ؛ ىذا ىو ا١تذىب م أنو  ستحب أف  عم بدنو  سبلً وبلواً  [و عم بدنو  سبلً وبلواً ] : إلولو

 الوضو  .

                                                                                                                                                                       
 (.ٕ٘٘( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٓٚٚ( مسلم رإلم )ٕ)

 (.ٜٕٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٙٔ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٔٗٙابن ماجو رإلم )  (ٗ)
 (.ٙٚٚ( مسلم رإلم )٘)
 (.ٙٚٚمسلم رإلم )( ٙ)
 .(ٓٚٚ( مسلم رإلم )ٚ)
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أف النػػيب  : ١تخالفتػػو ظػػاىر األدلػػئ م كحػػد   عافشػػئ وميمونػػئ م ولػػي  فيهػػا؛ نظػػرٌ  لكػػن ىػػذا القيػػاس فيػػو
   سا جسده وبلواً م با ظاىرىا أف النيب   اكتفى بيلسا بدنو مرة وا،دة م وىو اختيػار شػيخ اإلسػبلـم

 ومذىب ا١تالكيئ . 
:  ىػو ظػاىر  -و اهلل رٛتػ-" باب اليلسػا مػرة وا،ػدة " م إلػاؿ ابػن رجػب  : إلاؿ البخاري رٛتو اهلل تعا 

 كبلـ أٛتد وا٠ترإل  .
وٖتا ،لقو م ليتيقن من وصوؿ ا١تا  إ   ضار ف أذنيو؛ فيستحب لو أف  دلكو بيده [و دلكو] : إلولو

وٚتيع بدنو م وال ٬تب أف  دلك بدنػو مػىت تػيقن وصػوؿ ا١تػا  أو م وق  ركبتيوم وبُت أليتيوم وعمق سرتوم وإبفيو

ھ  ھ     چ    إلػػػاؿ تعػػػا :م ألف اعتبػػػار اليقػػػُت ،ػػػرج ومشػػػقئ؛ يف اإلسػػػباغ لػػػب علػػػى ظنػػػو م و كفػػػ  الظػػػن 

 وىو ا١تذىب .م (ٔ) چھ   ھ  ے   ے  ۓ  
أعجةػو التيػامن فػي  " كاف النةػي  : فيبدأ ٔتيامن أعضافو استحباباً م ٟتد   عافشػئ  [و تيامن] : إلولو

بلف  بدأ بشػقو م فيستحب لو أف  تيامن فيو واليلسا من الفهور م،  (ٕ) تنعلو وترجلو وطهوره وفي شأنو كلو "
 مث بشقو األ سر . م األٯتن

آخػر    فيستحب لو إذا فرغ من اليلسا أف  عيد  سا رجليػو ٔتكػاف [و يلسا إلدميو مكاناً آخر] : إلولو
. 

رجليػو   " مث تَػَنحَّى عن َمَقامو ذلك فيلسا : وفيوم ،د   ميمونئ رض  اهلل عنها وتقدـ : ودليا ذلك 
" (ٖ). 

فػقذا كػاف يف م والشػافعيئ: ال  عيػد  سػا إلدميػو إال لفػُت و٨تػوهم وإلػاؿ بعػ  اٟتنابلػئ وىػو مػذىب األ،نػاؼ
موضػػعو الػػذي ا تسػػا فيػػو قػػُت فينتقػػا إ  موضػػع آخػػر  يلسػػا فيػػو إلدميػػو م وألف ،ػػد   عافشػػئ لػػي  فيػػو 

  مُت .م واختاره شيخنا الشيخ ٤تمد ابن عثيم وىو الراجحم إعادة  سا القدمُت ٔتكاف آخر
وأما ما رواه مسلم من ذكر إعادة  سا القدمُت ٔتكاف آخر يف ،د   عافشئ فه  روا ئ معلولػئ م مػن 
روا ئ أن معاو ئ عن ىشاـ ابن عروة م وروا تو عػن ىشػاـ فيهػا مقػاؿ م وإلػد تفػرد ُّػا عػن أصػحاب ىشػاـ م فػبل 

  ثبا ىذا يف ،د   عافشئ على الصحيح .
  [أسمي وأعمم بدنو بالغسل مرةوالمجزئ أف أنوب ثم ] : قولو

                                                 

 (.ٛٚ( سورة اٟتج آ ئ )ٔ)
 (.ٜٖٙ( ومسلم رإلم )ٕٙٗ( البخاري رإلم )ٕ)

 (.ٛٗٚ( ومسلم رإلم )ٕٕٚ( البخاري رإلم )ٖ)
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بالنيػات     إنمػا األعمػاؿ  " : ٟتػد  ؛ فبل ٬تزئ اليلسػا بػدوف النيػئ م فهػ  شػرط : [أف  نوي]إلولو: 
"(ٔ)  

أو نػوى أف ٯتػ  ا١تصػحف م ي ٬تزفو ذلك م وإذا نوى رفع اٟتدث األكػ م أو ١ترضم فقف ا تسا لت  د
 وتقدـ يف النيئ يف الوضو  .م أجزأهم سبلً مستحباً كيلسا اٞتمعئأو نوى  م م أو ا تسا بنيئ ا١تك  يف ا١تسجد

 [ثم أسّمي] : قولو
 إلياساً على الوضو  وتقدـ .

  [وأعم بدنو بالغسل مرة] : قولو
 " : ١تػػػن أجنػػػب –مػػػن ،ػػػد   عمػػػراف بػػػن ،صػػػُت     -إلػػػاؿ  أف النػػػيب  : ١تػػػا وبػػػا يف الصػػػحيحُت

 . (ٕ)"  ا ىا فَأْفرِْغو عليك
وأصػػوؿ الشػػعر م  عػػم بشػػرتو : أيم دؿ علػػى أف الواجػػب عليػػو يف اليلسػػا أف  عػػم بدنػػوفهػػذا اٟتػػد    ػػ

 با١تا  . 
 وىا ٕتب عليو ا١تضمضئ واالستنشاؽ أـ ال ؟ 

  : إلوالف ألىا العلم
وجػوب ا١تضمضػئ واالستنشػاؽ يف اليلسػا كالوضػو  م فلػو  سػا بدنػو وي  : فذىب اٟتنابلئ واأل،نػاؼ إ 

 سلو لي  ٔتجزئ . فقف  م  تمضم  وي  ستنشق
 استحباب ا١تضمضئ واالستنشاؽ يف اليلسا .  : وذىب الشافعيئ وا١تالكيئ إ 

" ثػم مضػمض واستنشػق  : وفيػوم ْتد   ميمونئ رض  اهلل عنها يف اليلسػا : استدؿ أىا القوؿ األوؿ
 .   (ٖ) " ثم أفاض على رأسو الماء ثم غسل جسده، وغسل وجهو و راعيو

إلد ٘تضم  واستنشق م وىذا الفعا بياف َّما القرآف الواجب م  أف النيب  فقد وبا فيو  : إلالوا
 .(ٗ) چٿ  ٿ         ٿ  ٹ     چ: فقف اهلل تعا  إلاؿ

اذىػػب "  : وفيػػوم وىػػو ،ػػد   عمػػراف بػػن ،صػػُت م باٟتػػد   ا١تتقػػدـ : واسػػتدؿ أىػػا القػػوؿ الثػػاين
  ولي  فيو ذكر ا١تضمضئ واالستنشاؽ م.،  (٘) " فلفر و عليك

                                                 
 (.ٜٚٓٔ( ومسلم رإلم )ٔ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٕٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٗٗ( البخاري رإلم )ٕ)

 (.ٛٗٚ( ومسلم رإلم )ٕٚ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة رإلم )ٗ)

 (.ٕٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٗٗرإلم ) ( البخاري٘)
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ثػػم تفيضػػين ، إنمػػا أكفيػػك أف َتْحثػػي علػػى رأسػػك ثػػالث َحثَيػػات"  : وكػػذلك يف ،ػػد   أـ سػػلمئ
 وتلخَت البياف عن وإلا اٟتاجئ ال ٬توز . (ٔ) عليك الماء فتطهرأن "

ولػذا أمػر ُّمػا م لدخوؿ باقن الفم واألنف يف البدف الػذي أمػر اهلل بتفهػَته؛ ىو القوؿ األوؿ : والراجح
وإذ كػاف ٬تػب عليػو أف  يلسػا م (ٕ)چ پ   پ  چ  : إلػاؿ تعػا م ما يف الوجو الػذي ٬تػب  سػلويف الوضو  لدخو٢ت

فػلو  مػن ذلػك ا١تضمضػئ واالستنشػاؽ م واختػاره شػيخنا الشػيخ ٤تمػد بػن م أصوؿ شػعره مػع أنػو ميلفػى بالشػعر
 عثيمُت  رٛتو اهلل . 

  [وأتوضأ بمد وأغتسل بصاع] : قولو
و يلتسػػا بالصػػاع إ  م –وىػػو ربػع الصػػػاع  -كػاف  توضػػل با١تػػد   يب " أف النػػ : ١تػا وبػػا يف الصػػحيحُت

 . ىذا ىو ا١تستحب م وىو فعا النيب ،  (ٖ)" ٜتسئ أمداد
  [أجزأ…… ف ف أسةغ بأقل ] : قولو

 وأإلّا من ا١تد يف الوضو  فقنو ٬تزئ عنو .م فقذا أسبغ بلإلّا من الصاع يف اليلسا
مػا ي  صػا م وإف زاد فػبل بػلسم   ٬تري عليو وال  كوف مسػحاً ْتيم ىو تعميم العضو با١تا  : واإلسباغ
 فيكره ولو كاف على هنر جار . م إ  ،د اإلسراؼ
  [أو نو  بغسلو الحدثين أجزأ] : قولو

فػبل  شػًتط الوضػو  ، [أجػزأ] : رجا ا تسا ونوى رفع اٟتدوُت م اٟتدث األك  واٟتدث األصيلر م إلاؿ
 اٟتدث األصيلر واألك  .  م با ٬تزئ عنو اليلسا إذا نوى رفع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   ألف اهلل إلػاؿ:؛ وعن اإلماـ أٛتد: أنو ال ٬تزئ عنػو ،ػىت  توضػل

 م فيجب على من إلاـ إ  الصبلة أف  توضل . (ٗ)چپ  پ  پ

م فلػم  وجػب سػوى الفهػارة م وي (٘)چٿ  ٿ   ٿ  ٹچ : واستدؿ اٞتمهور بقولو تعػا 
مث تفيضػُت عليػك " : نابئ ى  اليلسام فقذا ا تسا فقد قهرم وإلد إلػاؿ وي  وجب وضو اً م والفهارة من اٞت

 . (ٔ)ا١تا  فتفهر ن " 

                                                 

 (.ٓٚٚ( مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة رإلم )ٕ)

 (.ٕٖ٘( ومسلم رإلم )ٕٔٓ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة رإلم )٘)
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 وىذا ىو الراجح م وىو مذىب ٚتاىَت العلما  م وأنو ال  شًتط أف  توضل . 
 فبل بّد من الوضو  . م كلف ٯتّ  ذكرهم لكن إف أ،دث أونا   سلو

م وتلميػػػذه ابػػػن القػػػيمم د م واختػػػاره شػػػيخ اإلسػػػبلـوذىػػػب بعػػػ  الفقهػػػا  م وىػػػو روا ػػػئ عػػػن اإلمػػػاـ أٛتػػػ
أنو إذا نوى رفع اٟتدث األك  فقػ  ارتفػع اٟتػدواف ٚتيعػاًم و ػدخا يف ذلػك  : والشيخ عبد الرٛتن السعدي إ 

 اٟتدث األصيلر تبعاً لو م و،ّلا لو الصبلة ببل وضو  وال نيئ رفع ،دث أصيلر . 
فلػػػم  ُػْوِجػػػب اهلل عػػػز  : إلػػػالوام  (ٕ) چٿ  ٹٿ  ٿ     چ : وىػػػ  إلولػػػوم باآل ػػػئ : واسػػػتدلوا

 وال نيئ م با أوجب الفهارة . م وجا وضو اً 
م نو  رتفع عنو اٟتدث األصػيلر تبعػاً وىذا القوؿ ىو القوؿ الراجح م وأنو إف ا تسا عن اٟتدث األك  فق

م والفهػػػػػػارة ىػػػػػػ  اليلسػػػػػػا كمػػػػػػا تقػػػػػػدـ يف (ٖ) چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ : لقولػػػػػػو تعػػػػػػا م وإف ي  نػػػػػػوه
 فلم  شًتط وضو اً وال نيئ . م ،اد   ا١تتقدمئ م وي  شًتط اهلل عز وجا  َت ذلكاأل

 أف ا١تواالة يف اليلسا مستحبئ كالًتتيب م وىو إلوؿ اٞتمهور . : * وا١تذىب
و،كػػاه أبػػو ا٠تفػػاب و ػػَته م ووجػػو ألصػػحاب الشػػافع م وأٛتػػدم والقػػوؿ الثػػاين م وىػػو روا ػػئ عػػن مالػػك

 االة يف اليلسا فرض .أف ا١تو  : وجهاً يف ا١تذىب
ألف البػػدف يف ؛ لفعلػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ ا١تبػػُت َّمػػا القػػرآف الواجػػب م وأمػػا الًتتيػػب فلػػم ٬تػػبم وىػػو أصػػحّ  

 اليلسا كالعضو الوا،د.
 وعلى ا١تذىب البد لئل٘تاـ من نيئ مستلنفئ.

  [وأسن لجنا غسل فرجو ، والوضوء ألكل ونـو ومعاودة وطء] : قولو
إ ا كػاف جنةػاا فػأراد أف أأكػل أو  كػاف النةػي "  : سلم عن عافشئ رض  اهلل عنها إلالا١تا وبا يف م

 . (ٗ)" توضأ وضوءه للصالة ، أناـ
نعػم إ ا "  : فقػاؿ النػيب م أ رإلد أ،دنا وىو ُجنُػب ؟م  ا رسوؿ اهلل  : أنو إلاؿ ويف الصحيحُت عن عمر 

م فهػػذه األ،اد ػػ   (٘)"  ثػػم نَػػمْ ، واغسػػل  كػػرؾ، ضػػأتو "  : ويف روا ػػئم "  توضػػأ أحػػدكم فليرقػػد وىػػو ُجنُػػا
 فيها استحباب الوضو  لؤلكا والنـو م واستحباب  سا الفرج عند النـو . 

                                                                                                                                                                       
 (.ٖٖٓ( مسلم رإلم )ٔ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة رإلم )ٕ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة رإلم )ٖ)

 (.ٖ٘ٓ( مسلم رإلم )ٗ)
 (.ٖٙٓ( ومسلم رإلم )ٕٚٛ( البخاري رإلم )٘)
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ػػػػا  أف النةػػػػي "  : ويف مسػػػػند أٛتػػػػد وسػػػػنن أن داود والًتمػػػػذي وصػػػػححوم والشػػػػرب مثػػػػا األكػػػػا رَخا
 . (ٔ)" الةللُجنا إ ا أراد أف أأكل أو َأْشرب أو أناـ أف أتوضأ وضوءه للص

وىػػػو م ألف ىػػػذا الوضػػػو  لػػػي  لرفػػػع اٟتػػػدث م ألنػػػو ٤تػػػدث ،ػػػدواً أكػػػ ؛ وال  ضػػػره َ،ػػػَدٌث بعػػػد ذلػػػك
 وىو ا١تذىب . م ي  ُِعدهم مث أ،دثم لتخفيف اٞتنابئ م فلو أنو توضل ألكا أو شرب أو نـو

 تُت .أنو  عيده ،ىت  بيا على إ،دى الفهار  : وظاىر كبلـ شيخ اإلسبلـ كما إلاؿ يف اإلنصاؼ
ففيػو نظػر م وي أر  -وىو ظػاىر كػبلـ ا١تؤلػف موىػو ا١تػذىب  -وأما استحباب  سا الفرج عند األكا 

 دليبلً  دؿ عليو . 
النفسػػا  اللتػػُت انقفػػع عنهمػػا و سػػتحب مػػا تقػػدـ ذكػػره مػػن الوضػػو  لؤلكػػا والشػػرب والنػػـو للحػػاف  و 

 وىو ا١تذىب .م ألهنما يف ،كم اٞتنب كما تقدـ ؛الدـ
  [معاودة وطءو ] : قولو

،  (ٕ)فليتوضػػػل بينهمػػػا وضػػػو اً " أخرجػػػو مسػػػلم م " إذا أتػػػى أ،ػػػدُكم أىلَػػػو مث أراد أف  ُػَعػػػاود : لقولػػػو 
 .(ٖ) " فقنو أَْنش  للَعْود " : وللحاكم بقسناد صحيح

 فاٟتكمئ إذف ى  تنشي  البدف م ولي  ا١تقصود من ذلك رفع اٟتدث .
 
 

                                                 

 (.ٖٔٙ( والًتمذي رإلم )ٕٕ٘( وابوداود رإلم )ٙٛٛٛٔ( مسند أٛتد رإلم ) ٔ)
 (.ٖٛٓ( مسلم رإلم )ٕ)
 (.ٕٗ٘( ا١تستدرؾ رإلم )ٖ)
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 بػاب التػيمم
ىػو إلصػد الصػعيد الفيػب  : إلصػدتو . واصػفبل،اً  : أيم تيمما الشػ   :  قاؿالقصد م  : التيمم ليلئ

 على وجو ٥تصوص . م تعبداً هللم ١تسح الوجو واليد ن
 وسيليت ذكر صفتو . 

  : وىو مشروع بالكتاب والسنئ واإلٚتاع
ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  أمػػػػػػا الكتػػػػػػاب م فقولػػػػػػو تعػػػػػػا :

 . (ٔ)  چى  ى   ائ  ائ  ەئ ې  ې  ې 
" ُأْعِطي  َخْمساا لم أُػْعَطُهن  : ما وبا يف الصحيحُت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إلػاؿ : ومن السنئ

 . (ٕ) وُجِعل  لي األرض مسجداا وطهوراا " : أحٌد قَػْةلي ، و كر منها
 على مشروعيتو .  وإلد أٚتع العلما  

 للحد   ا١تتقدـ .م هلل قهوراً ليلَتىا من األمموي ٬تعلو ام وىو من خصافص ىذه االمئ
  [وىو بدؿ طهارة الماء] : قولو

أو لعػػػذر كمػػػرض م فكػػػا مػػػا  فعػػػا بالوضػػػو  م لفقػػػدهم فػػػالتيمم بػػػدؿ قهػػػارة ا١تػػػا  عنػػػد العجػػػز عػػػن ا١تػػػا 
وا١تبيػػػا م ووط  ،ػػػاف  َقُهػػػرتم وإلػػػرا ة إلػػػرآفم ومػػػ  مصػػػحفم وقػػػواؼم مػػػن صػػػبلةم واليلسػػػا  فعػػػا بػػػالتيمم

 َت ذلك ٦تا  فعا با١تا .ٔتسجدم و 
 :  مسألة

 فها  كره أف  فل زوجتو و تيمم ؟ م إذا كاف الرجا قاىراً وال ما  عنده 
  : روا تاف عن اإلماـ أٛتد

 ألنو  ُبفا بذلك الفهارة األصليئ . ؛ ما ي ٮتف الَعَنام أنو  كره لو ذلك : الروا ئ األو 
أنػو ال  كػره  :  واختار ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابػن تيميػئوى  ا١تشهورة يف ا١تذىب م م والروا ئ األخرى

والكراىػئ ،كػم شػرع  م ألف التيمم قهارة عند عدـ ا١تا  م فبل  ضره أف  نق  ىذه الفهػارة باختيػاره؛ لو ذلك
 ٖتتاج إ  دليا .  

                                                 
 (.ٖٗ( سورة النسا  آ ئ )ٔ)
     (.ٕٔ٘( ومسلم رإلم )ٖٖ٘( البخاري رإلم )ٕ)
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ْعػُزب إين ُكْنػا أَ  : أنػو إلػاؿ للنػيب م عػن أن ذرّ -واٟتػد   صػحيح -و يف سنن أن داود و الًتمػذي 
إف الصاػػعيد ، أػػا أبػػا  ر"  : فقػػاؿ لػػو النػػيب م فتصػػيبٍت اٞتنابػػئ م فلصػػل  بيلػػَت قهػػورم عػػن ا١تػػا  ومعػػ  أىلػػ 

 . (ٔ) "الطايا َطُهور 
 وكذا إذا خاؼ خروج الوإلا إف انتظر من  وضتو فقنو  تيمم.

  [إ ا دخل وق  فرأضة أو أبيح  النافلة] : قولو
وكػػػذلك يف النافلػػػئ م فػػػبل  تػػػيمم يف وإلػػػا م أف  تػػػيمم لصػػػبلة الظهػػػرجػػػاز لػػػو م فػػقذا زالػػػا الشػػػم  مػػػثبلً 

 ألف النافلئ ال تباح يف وإلا النه  . م النه 
وال لصبلة استسقا  إلبا اجتماع الناس ٢تا م وإذا ذََكر صبلًة فافتئ م فلي  لو أف  تيمم إال إذا أراد فعلها

أف  : أيم فع للحدث م وىذا مػذىب اٞتمهػوروذلك ألف التيمم مبيح و لي  برا؛ م و ال لكسوؼ إلبا وجوده
فػقف اٟتػدث ال م الصبلة تكوف مبا،ئ بالتيمم لكػن اٟتػدث بػاٍؽ م فػقف مػن أ،ػدث ،ػدواً أصػيلر أو أكػ  فتػيمم

  زاؿ باإلياً م لكن الشارع أباح لو ىذه العبادة اليت تشًتط ٢تا الفهارة بالتيمم بالًتاب .
إف الصعيد الطيا َطُهػور المسػلم وإف لػم "  : إلػاؿ لنيب ٔتا وبا يف سنن الًتمذي أف ا : واستدلوا

"  : فالشػاىد إلولػو : إلػالوا،  (ٕ) فػ ف  لػك خيػر "، أجد الماء َعْشر سنين ، ف  ا وجد الماء فلُيِمساػو َبَشػَرتو
 ". فليمسو بشرتو

 أصػابتٍت : أف رجػبلً إلػاؿ للنػيب  : م وفيو ؤتا وبا يف الصحيحُت من ،د   عمراف بن ،صُت 
با١تػا  أعفػاه إنػا   فلما ُأيت النػيب م (ٖ)"  عليك بالصعيد ف نو أكفيك"  : َجنابئ وال َما  م فقاؿ لو النيب 

 " .  ا ىا فأْفرِغو عليك"  : وإلاؿ لوم من ما 
 باليلسا ١تا ُأيت با١تا  م ولو كاف التيمم رافعاً للحدث ١تا أََمره بذلك . فقد أمره النيب  : إلالوا

 فعليو أف ٯتسو بشرتو .م ىا العلم على أف ا١تتيمم إذا وجد ا١تا وإلد أٚتع أ
 أو عند العجز عن استعمالو م ىا التيمم  رفع ،دوو أـ ال ؟م وإ٪تا اختلفوا إلبا وجود ا١تا 

 أنو مبيح ال رافع كما تقدـ . : فذىب اٞتمهور  إ 
واختػاره ٚتاعػئ مػن م ـ أٛتػدأف التػيمم رافػع للحػدث م وىػو روا ػئ عػن اإلمػا : وذىب أبو ،نيفػئ إ 

والشػػػيخ عبػػػد م والشػػػيخ عبػػػدالرٛتن السػػػعديم وتلميػػػذه ابػػػن القػػػيمم ٤تققػػػ  العلمػػػا  كشػػػيخ اإلسػػػبلـ
 والشيخ ٤تمد بن عثيمُت . م العز ز بن باز

                                                 
 (.ٕٗٔ( والًتمذي رإلم )ٖٖٖ( أبو داود رإلم )ٔ)
 (.ٕٗٔ( والًتمذي رإلم )ٕٖٖ( وأبو داود رإلم )ٖٕٔٚٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (.ٕٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٗٗ( البخاري رإلم )ٖ)
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 م (ٔ) چڈ  ژ  ژ    چ  : بقولو تعا  : واستدلوا
وُجعلػ  لػي "  : وإلولػوم (ٕ)" إف الصعيد الطيا طهور المسػلم"  : يف اٟتد   ا١تتقػػدـ وإلولو 

 م  (ٖ) األرض مسجداا وطهوراا "
 فاعا الفهارة .  : أيم ىو ا١تفهر : فهذه األدلئ مصّر،ئ بلف التيمم قهور م والفهور  : إلالوا

 . (ٗ)" أف ل أمس القرآف إل طاىر "  : والفاىر من ارتفع ،دوو م كما إلاؿ 
ـ مقػاـ ا١تبػدؿ منػو م فاألصػا أف التػيمم  قػـو مقػاـ ا١تػا  يف أف البدؿ  قػو  : ومن األدلئ على القوؿ الثاين

 الوضو  واليلسا .
ألنػو بػدؿ عنػو م و ؛ فيلا تهػا أف تػدؿ علػى أف الرفػع مؤإلػا إ  أف  ػليت ا١تػا  : أما أدلئ أىا القوؿ األوؿ

 كما تقدـ .   ىذا ٤تا إٚتاع
التػػيمم  م و ي  صػػح عػػن النػػيب  فمػػا داـ أنػػو  ػػَت واجػػد للمػػا  فيقػػـو الػػًتاب مقػػاـ ا١تػػا  و رتفػػع ،دوػػو

 وال أََمر بو م وىذا ىو القوؿ الراجح .م لكا صبلة
وال  بفػػا التػػيمم كػػذلك ٓتػػروج الوإلػػا م فػػقذا تػػيمم لصػػبلة م فػػبل  شػػًتط للتػػيمم دخػػوؿ الوإلػػا : وعليػػو

ا  فيجػب الظهر مثبًل فلو أف  صل  بو صبلة العصر وا١تيلرب والعشا  مػا ي  نػتق  تيممػو ْتػدثم فػقذا وجػد ا١تػ
 عليو أف ٯتسو بشرتو . 

  [وعدـ الماء] : قولو
فػػقذا كػػاف واجػػداً م أف ال ٬تػػد ا١تػػا  سػػوا  كػػاف يف ،ضػػرا أو سػػفرم ىػػذا ىػػو الشػػرط الثػػاين لصػػحئ التػػيمم

 .(٘) چڃ  ڃ  ڃ  چ  : لقولو تعا ؛ للما  فبل  صح تيممو م و إلد أٚتع أىا العلم على ىذا
  [و ثمن أعجزهأو زاد على ثمنو كثيراا أ] : قولو

فيجػب عليػو أف  شػًت و مػع القػدرة م كػلف ٬تػد إلػارورة مػاٍ  م إذا بُذؿ لػو ا١تػا  بػثمن مثلػو ا١تعتػاد يف مكانػو
م ذه القػارورة ليتوضػل ُّػا أو  يلتسػافيجب عليو مع القدرة شرا  ىم وىذا ىو الثمن ا١تعتاد يف زماننام بر الُت مثبلً 

 وىذا بقٚتاع العلما  .م كم واجد ا١تا ألنو يف ،م ولي  لو أف  عدؿ إ  التيمم

                                                 

 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٕٗٔ( والًتمذي رإلم )ٕٖٖ( وأبو داود رإلم )ٖٕٔٚٔمسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
 (.ٕٖ٘( ومسلم رإلم )ٖٖ٘رإلم ) ( البخاريٖ)
( وصحيح  ٕٙٙٔ( وأخرجو الدارم  يف باب ال قبلؽ إلبا نكاح من كتاب الفبلؽ ) ٜٗ-ٖٜ( ومراسيا أن داود)ٜٔٗ)( موقل مالك ٗ)

 .ٚٗٗٔ(  رإلم  ٕ٘٘/  ٔ. ا١تستدرؾ )  ٜ٘٘ٙ( رإلم  ٔٓ٘/  ٗٔابن ،باف  ) 
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )٘)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

197 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٜٔٚ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 لذلك ؟    فها ٬تب عليو أف  قًتضم مع إلدرتو على الوفا م وأمكنو أف  قًتضم فقف ي  كن معو ماؿ
 ١تا يف ذلك من ا١تِنَّئ .؛ أنو ال ٬تب : ا١تذىب

 اؿ .؛ ألنو يف ،كم من معو ا١ت٬تب عليو أف  قًتض لذلك و شًت و إنو : وإلاؿ القاض  من اٟتنابلئ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ    : وفيػػػو ،ػػػرجم وإلػػػد إلػػػاؿ تعػػػا م ١تػػػا يف ذلػػػك مػػػن ا١تنػػػئ؛ ىػػػو القػػػوؿ األوؿ : والصػػػواب

 .(ٔ) چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
وىػو ا١تػذىب م فمػن بُػِذؿ لػو م ألف ا١تنػئ يف ذلػك  سػَتةم و لزمو إلبوؿ ٙتنو إلرضاً إذا كػاف لػو مػا  وفيػو منػو

 ؿ م واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ رٛتو اهلل . فوجب عليو القبو م القرض كانا ا١تنئ عليو  سَتة
ٓتػبلؼ مػا م وىػذا فيػو منّػئٌ م أنػو يف ا١تسػللئ السػابقئ َ فلػب القػرض : والفرؽ بُت ىذه ا١تسػللئ والػيت إلبلهػا

 إذا بُذؿ لو القرض .
 أنو ال ٬تب عليو إلبولو للمّنئ . : فا١تشهور يف ا١تذىبم فقذا ُوىب ٙتن ا١تا 

 لسهولئ ا١تنئ فيو .م إذا بذؿ لو ىبئً و لزمو إلبوؿ ا١تا  
 -فيبيعػو بػدر٫تُت م فػقف زاد علػى ٙتػن ا١تثػا  سػَتاً م كػلف  كػوف ٙتنػو در٫تػاً  [أو زاد على ٙتنو كثػَتاً ] : إلولو

 ألف ىذه الز ادة ال تُلحقو ،رجاً.؛ فيجب عليو أف  شًت و -وا١ترجع يف ذلك إ  العرؼ
م وإف كػػاف ال ٬تحػػف ٔتالػػو م ىػػذ ىػػو ا١تػػذىبم عليػػو أف  شػػًت و فػػبل ٬تػػبم وإف زاد علػػى ٙتنػػو كثػػَتاً عرفػػاً 

 وىذا فيو ،رج . م ألف اهلل عز وجا شرع التيمم لرفع اٟترج؛ وىو الراجح
م ما ٭ُتتػاج إليػو يف إخػراج ا١تػا  مػن ،بػٍا ودلػٍو وآلػئ م فػقف كػاف بػثمن ا١تثػا أو بز ػادة  سػَتة : ومثا ذلك

 فيجب عليو أف  شًت و .
 فبل ٬تب عليو شراؤه .  م ن مثلو ز ادة كثَتةوإذا زاد على ٙت

فيجػب عليػو أف م استتجار من ٮُتػرج لػو ا١تػا  م فػقف كػاف بػلجرة ا١تثػا أو بز ػادة  سػَتة : ومثا ذلك أ ضاً 
 ألنو ْتكم الواجد للما  .م  ستلجره

  [: أو ثمن أعجزه] : قولو
ـ م وال  لزمػػو الشػػرا  بػػثمن ٭تتػػاج إليػػو ألف العػػاجز ْتكػػم العػػاد؛ ولػػو كػػاف الػػثمن  سػػَتاً م فػػبل ٬تػػب عليػػو

 لنفقئ و٨توىا .

                                                 

 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
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أو خػػاؼ باسػػتعمالو أو طلةػػو ضػػرر بدنػػو أو رفيقػػو أو حرمتػػو أو مالػػو بعطػػش أو مػػرض  أو ] : قولػػو
  [ىالؾ ونحوه شرع التيمم

إذا خػػػػاؼ  : أي [: بعفػػػػش أو ىػػػػبلؾ و٨تػػػػوه… أو خػػػػاؼ باسػػػػتعمالو أو قلبػػػػو ضػػػػرر بدنػػػػو ] : إلولػػػػو
 .(ٔ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ  : راً شرع لو التيمم م إلاؿ تعا باستعماؿ ا١تا  ضر 

 . (ٕ)"  ل ضرر ول ضرار"  : وإلاؿ  
" ا،تلمػا يف  : إلػاؿ ووبا يف مسػند أٛتػد وسػنن أن داود بقسػناد صػحيح عػن عمػرو بػن العػاص  

ان الصػبح لَيلئ باردة يف  زوة ذات السَّبلسا م فلشفقا إف ا تسلا أف أىلػك م فتيممػا م مث صػليا بلصػح
فلخ تػػو بالػػذي منعػػٍت مػػن أػػا عمػػرو صػػلي  بأصػػحابك وأنػػ  ُجنُػػا    " "  : فقػػاؿ م فػػذكروا ذلػػك للنػػيب 

م ( ٖ) چڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  چ  :  قػػػػػػػػػوؿ إين ٝتعػػػػػػػػػا اهلل : وإللػػػػػػػػػا، اال تسػػػػػػػػػاؿ
 فقد أإلره وي  نكر فعلو .، (ٗ) ولم أقل شيناا " فضحك رسوؿ اهلل 

م نفسو الضػرر باسػتعماؿ ا١تػا  ١تػرض مػن إلػروح أو جرا،ػات أو ٨توىػا م ُشػرع لػو التػيمم فقذا خش  على

 ڃ     ڃ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    چ        : إلػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .(٘) چچ  چ  چ ڃ ڃ  
لتػيمم م وكػذلك مػن خػاؼ علػى فيشػرع لػو ام أو  ػؤّخر بػُػْرَ هم وكذلك إذا كاف استعماؿ ا١تػا   ز ػد مرضػو

، (ٚ)ل ضرر ول ضػرار " "  : م وٟتػد  (ٙ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ   : لقولو تعا ؛ نفسو ا١ترض أو التلف
 .(ٛ) چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  : وإلد إلاؿ تعا م وألف يف ذلك ،رجاً 

أو خػػاؼ م أو َسػػُبعٌ م ولػػو أف  تػػيمم إذا خػػاؼ بفلػػب ا١تػػا  ضػػرر بدنػػو م كػػلف  كػػوف بينػػو وبػػُت ا١تػػا  لػػصٌ 
 بفلب ا١تا  دافناً  بلزمو وىو  عجز عن أدا  د نو م أو خافا ا١ترأة فّساإلاً  فجروف ُّا .

                                                 

 (.ٙٔ( سورة التيلابن آ ئ )ٔ)
 (.ٖٕٔٗ( وابن ماجو رإلم )ٕ٘ٙٛرإلم ) ( مسند أٛتدٕ)
 (.ٜٕ(سورة النسا  آ ئ )ٖ)
 (.ٖٖٗ( وأبو داود رإلم )ٕٔٛٚٔ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (.ٖٗ(سورة النسا  آ ئ )٘)
 (.ٙٔ(سورة التيلابن آ ئ )ٙ)
 (.ٖٕٔٗ( وابن ماجو رإلم )ٕ٘ٙٛ(مسند أٛتد رإلم )ٚ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٛ)
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م  وإال كػاف و٫تػاً م الذي ٮتاؼ منو وا٠توؼ ا١تعت  إ٪تا  كوف مع توفر األسباب اليت ى  مظنئ وإلوع األمر
 ٞتنابئ .كلف  كوف يف ليلئ باردة وٮتش  التلف أو ا١ترض إف ا تسا من ا

فتبػػُت أنػػو م ولػػو كػػاف خوفػػو بسػػبب ظػػّن فتبػػُّت لػػو عػػدـ صػػحئ ظنػػو م كػػلف  ػػرى سػػواداً بالليػػا فظنػػو عػػدواً  
 ألنو إلد فعا ما أُمر بو .م فقنو ال  عيدم وذلك بعد أف تيمم وصلىم لي  بعدو

مػن ١تػا تقػدـ م بلف ٮتش  على نفسػو التلػف م أو ٯتػوت مػن العفػش :  [بعفش أو ىبلؾ و٨توه] : إلولو
األدلػػئ م وإ٪تػػا  تػػيمم للػػ د إذا تعػػذر عليػػو تسػػخُت ا١تػػا  يف الوإلػػا م أو كػػاف يف مكػػاف مكشػػوؼ ال  ػػلمن علػػى 

 نفسو فيو من الضرر .
إف خاؼ باستعماؿ ا١تا  ضػرر رفيقػو احملػًَتـ  ػَت احملػاِرب مػن عفػش و٨تػوه م  : أي [: أو رفيقو] : وإلولو
 ألّف دمو ىدر .؛ كا١تسلم والذم  م وأما اٟترن فلي  لو ذلك  ا١تعصـو م وىو من لو ،رمئ : وا١تراد برفيقو

ا١تػذىب    وىػوم ١تػا يف ذلػك مػن اٟتػرجم وكذا لو خاؼ إف ا تسا أف تفوت عليو الرفقئ اليت  لن  ُّػا 
  . 

 أو من لو عليها وال ئ من النسا  م فقنو  تيمم .م إذا خاؼ ضرر امرأتو : أي [: أو ،رمتو] : وإلولو
إذا كػػػاف  : كػػػلف  كػػػوف معػػػو دواب فيخشػػػى عليهػػػا العفػػػش فيتػػػيمم م ومثػػػا ذلػػػك  [: مالػػػو أو] : وإلولػػػو

 وٮتاؼ فوات مفلوبو باستعماؿ ا١تا  .م  فلب شيتاً كجما شارد
و شػػًتط أف تكػػوف البهيمػػئ م وسػػقيها واجػػبم ألف للػػروح ،رمػػئم إذا خػػاؼ علػػى ُّيمػػئ  ػػَته : وكػػذلك 

 و٨تو ذلك .م قوروكلب عم ال خنز رم أو كلب صيدم ٤تًتمئ كشاة
 و٬تب بذؿ ا١تا  لعفشاف ٮُتشى تلفو .

 [ ومن وجد ماءا أكفي بعض طُهره تيمم بعد استعمالو] قولو:
ىػػػو شػػػاما   : أو بعػػػ  وضػػوفو م فقولػػػو " قهػػػره "م ىػػذه ا١تسػػػللئ فػػػيمن وجػػػد مػػا   كفػػػ  بعػػػ   سػػػلو

فمػػا م جليػػو يف الوضػػو دوف  سػػا ر م لليلسػػا والوضػػو  م كػػلف ٬تػػد مػػاً   كفػػ   سػػا وجهػػو و د ػػو ومسػػح رأسػػو
 الواجب عليو ؟ 

فييلسػا مػا أمكنػو  سػلو م فيجب عليو أف  ستعما ىػذا ا١تػا  أوالً  [: تيمم بعد استعمالو] : إلاؿ ا١تؤلف

م  (ٔ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ  : لقولػػػو تعػػػا ؛ أو مػػػا أمكنػػػو  سػػػلو بػػػو مػػػن أعضػػػا  وضػػػوفوم بػػػو مػػػن بدنػػػو
 مث  تيمم ليُتم قهارتو .،  (ٕ) " عتم" إذا أمرتكم بلمر فلتوا منو ما استف : وٟتد  

                                                 

 (.ٙٔ( سورة التيلابن آ ئ )ٔ)
 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚ( البخاري رإلم )ٕ)
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ليصػػدؽ عليػػو أنػػو  ػػَت واجػػٍد للمػػا  م فلػػو تػػيمم إلبػػا م أف  كػػوف التػػيمم بعػػد اسػػتعماؿ ا١تػػا  : والواجػػب
 ي ٬تزفو .م االستعماؿ أو معو

 واختاره الشيخ ٤تمد العثيمُت رٛتو اهلل . م ىذا ىو تقر ر مذىب اٟتنابلئ م وىو مذىب الشافعيئ
وال  يلسػا مػا  قػدر عليػو مػن م أنو  كتف  بػالتيمم : وىو روا ئ عن أٛتد إ م ئ واأل،ناؼوذىب ا١تالكي

  : جسده م وذلك لوجهُت
أف التػػيمم بػػدؿ عػػن اليلسػػا والوضػػو  م وال ٬تمػػع بػػُت البػػدؿ وا١تبػػدؿ منػػو م و نظػػَت ىػػذا  : الوجػػو األوؿ

ڳ  چ     چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ   : إلولػػػػػو تعػػػػػا 

 . (ٔ) چ ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ
بػػا  عػػدؿ باتفػػاؽ أىػػا العلػػم إ  صػػياـ م فقنػػو ال  فعػػا ذلػػكم فلػػو أمكنػػو أف  عتػػق بعػػ  الرإلبػػئ : إلػػالوا

 ألف اهلل إ٪تا أمر بعتق رإلبئ كاملئ .  ؛ شهر ن متتابعُت

 فػػقف ي ٕتػػدوا مػػا  تتفهػػروف بػػو : فػػا١تراد مػػن اآل ػػئم (ٕ) چڃ  ڃ  ڃ  چچ  : وكػػذلك إلولػػو
 الفهارة الكاملئ م فاعدلوا إ  التيمم . 

بػػلف التػػيمم يف ىػػذه ا١تسػػللئ بػػدؿ عػػن األعضػػا  الػػيت ي تيلسػػا م ولػػي  بػػدالً عمػػا مج  : وُرّد ىػػذا الوجػػو
  سلو من أعضا  البدف م فهو ىنا متمم للفهارة .

ىػ   سػا  : فهػارةأف  سػا بعػ  البػدف لػي  ىػو الفهػارة ا١تػلمور ُّػا م وإ٪تػا ال : والوجػو الثػاين : إلالوا
البدف كلو م وكذلك  سا األعضا  األربعئ كلها يف الوضو  ىو الفهارة ا١تلمور ُّا م وأما  سا بعػ  األعضػا  

 يف الوضو  و سا بع  البدف يف اليلسا فلي  قهارة ملموراً ُّا .
ا عنػػد بػػلف  سػا بعػػ  األعضػا  يف الوضػػو  وبعػػ  البػدف يف اليلسػػا ىػو الفهػػارة ا١تػلمور ُّػػ : وُرّد ىػذا 

 .(ٖ)"إ ا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم" : العجز عن إ٘تاـ الفهارةم لقوؿ النيب 
    ومػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو اٟتنابلػػػػئ مػػػػن اٞتمػػػػع بػػػػُت التػػػػيمم و سػػػػا بعػػػػ  البػػػػدف أو بعػػػػ  أعضػػػػا  الوضػػػػو  ىػػػػو

 األ،وط .

                                                 
 (.ٗ-ٖ( سورة اَّادلئ آ ئ )ٔ)
 (.ٖٗ(سورة النسا  آ ئ )ٕ)
 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚ( البخاري رإلم )ٖ)
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ا١تػا  الػذي ال  أنػو ال ٬تػب اسػتعماؿ : ويف ا١تػذىب وجػو آخػر م ومػاؿ إليػو الشػيخ عبػد الػرٛتن السػعدي
ألف م بوجوبػو : ألنو ال ٭تصا بو رفع اٟتدث وال ٗتفيفو م ٓتبلؼ اٟتدث األك  فقنو إلػد  قػاؿ؛  كف  ا١تتوضئ

 كما ىو وابا عند النـو .م تفهَت اٞتنب بع  أعضافو  شرع ٗتفيفاً للجنابئ
 ما ذىب إليو أىا القوؿ األوؿ . : وفيو إلوة م واأل،وط 

  [لو وغسل الةاقيومن جرح تيمم ] : قولو
م فقنػػو  ًتكػػو ومػػا ،ولػػو خشػػيئ وصػػوؿ ا١تػػا  إ  اٞتػػرح فيضػػرهم مػػن كػػاف يف بدنػػو جػػرح  ضػػره ا١تػػا  : أي

 و تيمم للجرح .م أو أعضا  وضوفوم و يلسا بقيئ بدنو
أل سػػػألوا إ  لػػػم ، قَػَتلػػػوه قَػػػػَتلهم اهلل"  : إلػػػاؿ مػػػا رواه أبػػػو داود أف النػػػيب  : ودليػػػا ىػػػذه ا١تسػػػللئ 
"  ثػم أمسػح عليهػا، وأَػْعِصػا علػى ُجْرحػو ِخْرقػة، إنمػا أكفيػو أف أَتػيمم، السػؤاؿ ف نما ِشفاء العِّيِّ  ،أعلموا

 لكن النظر  دؿ عليو .م واٟتد   يف سنده ضعفم (ٔ)
لعػػدـ وجػػوب الًتتيػػب بػػُت األعضػػا  يف م وال ٬تػػب أف  ػػليت بػػالتيمم يف موضػػع العضػػو اَّػػروح يف اليلسػػا

 اليلسا .
  :وأما يف الوضو  
وجػػب التػػيمم بعػػد  سػػا م وجػػوب مراعػػاة الًتتيػػب يف ذلػػك م فػػقف كػػاف جر،ػػو يف  ػػده مػػثبلً  : فا١تػذىب 

 وإلبا مسح الرأس . م الوجو
أنػػو ال ٬تػػب  : و،فيػػده شػػيخ اإلسػػبلـم واَّػػد ابػػن تيميػػئم وىػػو اختيػػار ا١توفػػقم والقػػوؿ الثػػاين يف ا١تػػذىب

"  : بػػا إلػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـم روح يف الوضػػو  كاليلسػػافػػبل ٬تػػب أف ٬تعػػا التػػيمم موضػػع العضػػو اَّػػم ىنػػا الًتتيػػب
  الفصا بُت أبعاض الوضو  بتيمٍم بدعٌئ ".

والتػػػيمم قهػػػارة أخػػػرى م فهػػػذه قهػػػارة با١تػػػا  م وىػػػذه قهػػػارة م ألف الوضػػػو  قهػػػارة؛ وىػػػذا ىػػػو الػػػراجح 
ليػو عمػا النػاس "وع : بالًتاب م واألصػا يف مثػا ذلػك أف  فػّرؽ بينهمػا م إلػاؿ شػيخنا الشػيخ ٤تمػد بػن عثيمػُت

  اليـو " .
 لكونو إلد فعا ما وجب عليو .م فقنو ٬تزئ عنوم لكن إف فعا ذلك

ألنػػو ؛ بػػا أو م وإف كػػاف مسػػح اٞتػػرح با١تػػا  ال  ضػػر اٞتػػرح وجػػب مسػػحو با١تػػا  م كا١تسػػح علػػى اٞتبػػَتة
 بع  اليلسا .

                                                 
 (.ٖٖٙ( أبو داود رإلم )ٔ)
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م وي  شػرع لػو التػيممم اً حو وجوبػفقف أمكنو أف ٯتسػحو با١تػا   َمَسػم إذا كاف يف بدنو جرح  : فعلى ذلك
 وتيمم ٞتر،و .م فقف ي ٯتكنو َمْسحو با١تا   سا سافر جسده

وىػػػو م وال  لزمػػػو معػػػو تػػػيممم أجػػػزأ ا١تسػػػح عليهػػػام أو جبػػػَتةم أو لصػػػوؽم وإذا كػػػاف علػػػى اٞتػػػرح عصػػػابئ
 ا١تشهور يف ا١تذىب . 

فعليػو أف  عيػد  : ى ذلػكوعلػم ألنػو مبػيح كمػا تقػدـ؛ بفػا ىػذا التػيممم أنػو إذا خػرج الوإلػا : وا١تذىب
 لوجوب ا١تواالة بُت التيمم وبُت  سا األعضا  األخرى .م الوضو  أ ضاً 

رٛتهمػػػا اهللم ألف التػػػيمم رافػػػع ال مبػػػيح فقػػػ م فػػػبل  بفػػػا   والػػػراجح خبلفػػػوم وىػػػو اختيػػػار اَّػػػد وشػػػيخ اإلسػػػبلـ
 ٓتروج الوإلا.
  [وأجا طلا الماء في رَْحلو وقُػْربو] : قولو

 . (ٔ) چ ڃ  ڃ  ڃ  چچ  : لقولو تعا م مم قلب ا١تا  شًتط لصحئ التي
ي  لزمو الفلبم وإف رجا وجود ا١تا  لزمو أف  فلبػو يف ر،لػو ٔتػا معػو مػن األواين م فقف تيقن عدـ وجوده

م وعػػن ٯتينػػوم وأمامػػوم  نظػػر خلفػػو وذلػػك بػػلفم وال  تقيػػد ىػػذا ٔتسػػافئم ويف إلربػػو عرفػػاً م و فلبػػو مػػن رفيػػقم و٨توىػػا
 .وعن مشالو 

م القػػػػرب العػػػػريف م وىػػػػذا ٮتتلػػػػف مػػػػن زمػػػػن إ  زمػػػػن : أي مػػػػا إلَػػػػػُرب م والقػػػػرب ىنػػػػا [: وإلُػْربػػػػو] : إلولػػػػو 
 باختبلؼ وسافا النقا .

وسػػلؿ مػػن معػػو مػػن م وإذا وجػػد مػػن لػػو خػػ ة با١تكػػاف سػػللوم وإذا رأى ،فػػرة  شػػك أف فيهػػا مػػاً  قلبهػػا
 الرفقئ .

ٔتػا ال  لحقػو معػو اٟتػرجم فػقف كػاف م ا  والبحػ  عنػووال ٭تكم عليو بلنو  ػَت واجػد للمػا  إال بفلػب ا١تػ 
 خبَتاً يف األرض ي  لزمو. 

 ىو ا١تنزؿ و ا١تتاع . : الر،ا [: يف ر،لو] : وإلولو
 
 
 

  [ف ف نسي قدرتو عليو وتيمم أعاد] : قولو

                                                 

 (.ٖٗ( سورة النسا  آ ئ )ٔ)
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فيجػػب عليػػو أف  عيػػد الصػػبلة م وترفػػع عنػػو م مث تػػذّكر أف عنػػده مػػا ً م إف نسػػ  وجػػود ا١تػػا  وتػػيمم وصػػلى
ألف ىذا من باب األفعاؿ ال من باب الًتوؾ م واألفعػاؿ ال بػد مػن اإلتيػاف ُّػا م وىػذا ىػو ا١تػذىب م ؛ ا١تؤاخذة

 وىو الصواب .
  [وإف نو  بتيممو أحداثاا ] : قولو

واليلسػا م م أجػزأ ذلػك عػن اٞتميػع م كالوضػو م لو نػوى بتيممػو أ،ػداواً متنوعػئ توجػب وضػو  أو  سػبلً 
 أجزأ ذلك عن اٞتميع .م مث تيمم تيمماً وا،داً م وم  ذكرهم بَاؿو م فلو استيق  من نومو

ـَ ما أزألها] : قولو   [أو نجاسة على بدنو تضره إزالتها أو َعِد
كػدـ ٧تػ  علػى جػرح قَػرِي م أو كػاف علػى م أو نوى بتيممػو إزالػئ ٧تاسػئ علػى بدنػو تضػره إزالتهػا : أي
 و  تيمم ٢تا .فقنم وي ٬تد ماً   ز لها بوم كبوؿٍ م بدنو ٧تاسئ

 فبل  شرع ٢تا التيمم .م فقف كانا النجاسئ على الثوب أو البقعئ 
وى  مشروعيئ التيمم عن النجاسئ اليت تكوف على البدف وي ٬تد ماً   ز لها بومأو وجد -وىذه ا١تسللئ  

اٟتػػدث وذلػػك إلياسػػاً علػػى التػػيمم عػػن اٟتػػدث األصػػيلر و ؛ مػػن مفػػردات مػػذىب أٛتػػد-ا١تػػا  ولكػػن تضػػره إزالتهػػا 
 ّتامع أف كليهما على البدف .م األك 

 والنجاسئ ،سيئ .م للفارؽ بُت األصا والفرع م وذلك ألف اٟتدث معنويم وىذا القياس ضعيف
و ألف إزالػػػئ النجاسػػػئ ال تشػػػًتط فيهػػػا النيػػػئ م ٓتػػػبلؼ رفػػػع اٟتػػػدث فتشػػػًتط فيػػػو النيػػػئ م و ال إليػػػاس مػػػع 

 الفارؽ .
أف التػيمم  : وىػو اختيػار شػيخ اإلسػبلـم القػوؿ الثػاين يف ا١تػذىب وىػوم وىو روا ػئ عػن أٛتػد : والراجح 

فقنو  صل  علػى ،سػب م عن النجاسئ ال ٬تزئ م با إذا كاف على بدنو ٧تاسئ وعدـ ما  ز لهام أو تضره إزالتها
 ،الو .

إلػػّدـ إزالػػئ م وعنػػده مػػا   كفػػ  إ،ػػدى الفهػػارتُتم فػػقذا كػػاف علػػى بدنػػو ٧تاسػػئ وىػػو ٤تػػدث : وعلػػى ىػػذا
ألف إزالػئ النجاسػئ ال بػدؿ ٢تػا م وأمػا رفػع اٟتػدث م ألهنػا ال  صػح ٢تػا التػيمم م و تػيمم عػن اٟتػدثم اسئ بوالنج

 فقف بدلو التيمم .م بالوضو  أو اليلسا
  [أو خاؼ برداا ] : قولو

 الضرر .  إف خاؼم ُشرع لو التيممم وي ٬تد ما  سّخن بو ا١تا م إذا خاؼ بردا ،ىت ولو كاف يف اٟتضر
  [أو حةس في ِمْصر]  :قولو 

 صّلى على ،سب ،الو .م فيتيمم لعدـ ا١تا  م وإف ي ٬تد ما  تيمم بوم أي:  يف ،ضر
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  [أو عدـ الماء والتراب] : قولو
فقنو  صػل  علػى م ولي  عنده ترابم كمن ،ب  ٔتحا ال ما  فيو وال تراب م أو بو جروح  ضرىا ا١تا 

 ،سب ،الو .
  [ولم أعد] : قولو
فمن نوى بتيممػو أ،ػداواًم أو ٧تاسػئ علػى بدنػو  ضػره إزالتهػام أو عػدـ م يف ىذه ا١تسافا كلها فال أعيد 

فقنػو ال  عيػد م أو عدـ ا١تا  والًتاب وصػلى ْتسػب ،الػوم فتيممم ما  ز لها م أو خاؼ برداً م أو ُ،ب  يف مصر
. 

أمػرتكم بػلمر  " إذا : م و،ػد  (ٔ)چہ  ہ  ہ  ھچ   إلولػو تعػا : : ودليا ىذه ا١تسافا كلها
 وىو إلد أتى ٔتا أُمر بو .  م  (ٕ)فلتوا منو ما استفعتم " 

وىػذا إليػد م اآل ػئ يف التػيمم(ٖ)چٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤچ    : إف اهلل عز وجا إلد إلػاؿ : فقف إليا
 ٮترج من كاف يف اٟتضر .

و  كػػوف يف السػػفر ألف اليلالػػب يف عػػدـ ا١تػػا  وفقػػده أنػػ؛ أف ىػػذا القيػػد أتػػى بنػػاً  علػػى اليلالػػب : فػػاٞتواب
اآل ػػػئ  م وىػػػذا ىػػػو  (ٗ)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  : دوف اٟتضػػػر م ونظػػػَت ىػػػذا إلولػػػو تعػػػا 

 مذىب ٚتهور أىا العلم .
 [وأجا التيمم بتراب طهور غير محترؽ لو غةار] : قولو
      وجعلػػػػػ  ُتربتهػػػػػا لنػػػػػا"  : كمػػػػػا يف صػػػػػحيح مسػػػػػلم    لقولػػػػػو    : " و٬تػػػػػب التػػػػػيمم بػػػػػًتاب ": إلولػػػػػو
 . (٘) طهوراا "

وىػػ   –وَسػػَبخئ م دوف  ػػَته مػن رمػػام فػػدؿ ىػػذا علػى أف التػػيمم إ٪تػػا  شػػرع بػالًتاب مػػن األرض  : إلػالوا
 فبل ٬تزئ التيمم ُّا .م وِجص  م و،جارة –األرض ا١تاٟتئ اليت ال تنبا 

چ  چ   : إلػػػػاؿ تعػػػػا ؛  َػْعلَػػػػق باليػػػػد م فػػػػقف كػػػػاف رقبػػػػاً ي  صػػػػح التػػػػيمم بػػػػو [: لػػػػو  بػػػػار] : إلولػػػػو

 .(ٔ)چڇ  ڇ  ڇ
                                                 

 (.ٙٔ( سورة التيلابن آ ئ )ٔ)
 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٖٗسورة النسا  آ ئ ) (ٖ)
 (.ٖٕ( سورة النسا  آ ئ )ٗ)
 (.ٕٕ٘( مسلم رإلم )٘)
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          ال بػػػػػػد أف  علػػػػػػق بعػػػػػػ  الػػػػػػًتاب وىػػػػػػو  بػػػػػػاره بالوجػػػػػػو  : أيم مػػػػػػن ىنػػػػػػا تبعيضػػػػػػيئ چڇ چ : إلػػػػػػالوا
 اليد ن .و 

م وسػبخئم ورمػام جػو األرض مػن تػرابأنو ٬تزئ التيمم بكػا مػا صػعد علػى و  : والقوؿ الثاين يف ا١تسللئ
ابم فقف ي  كن من جنسػها  ٦تا ىو من جن  األرضم من رما وسبخئ وتر م و َت ذلك ٦تا  صعد على األرض

م والشيخ ٛتد وتلميذه ابن القيمم شيخ اإلسبلـوىو اختيار م فبل ٬تزي  التيمم بوم و٨تو ذلكم وجبام كعشب
وإلر ػب م وىػو روا ػئ عػن أٛتػدم وٚتاعئ مػن احملققػُتم والشيخ ٤تمد بن إبراىيمم والشيخ ٛتد بن عتيقم بن ُمعّمر

 من مذىب مالك . 

 . (ٕ)چچ  چ  چ   چ  : ا بقولو تع : واستدلوا
وجعلػ  "  : وإلػد إلػاؿ م ما عػبل علػى وجػو األرض مػن أجزافهػا : أيم والصعيد ىو ما صعد : إلالوا

 .  (ٗ) وجعل  لي األرض كلها مسجداا وطهوراا ""  : ويف روا ئ ألٛتدم (ٖ)" لي األرض مسجداا وطهوراا 
 : رىم و ػزوالم ٭تملػوف الػػًتاب م وإلػد إلػػاؿ وأصػحابو أهنػػم كػانوا يف سػػف وي  نقػا عػػن النػيب  : إلػالوا

وإف كانػا م وىػذا عػاـ  شػما كػا أرضم (٘)"  أأ ما رجل من أمتي أدركتػو الصػالة فعنػده َمْسػجده وَطُهػوره" 
 سبخئ أو رمليئ .
م فهػو مػن بػاب ذكػر فػرد مػن أفػراد العػاـ ْتكػم العػاـم (ٙ) " " وجعل  تربتهػا لنػا طهػوراا  : وأما إلولو 

م من أفراد ما  صعد على وجو األرض يد التخصيص م كما ذكر ىذا ٚتهور األصوليُت م والًتاب فردوىذا ال  ف
 فذِْكرُه ال  فيد التخصيص م وإ٪تا ُخّص بالذكر ألنو ىو اليلالب .

فقنػو ال م إلد ِسْيَق يف مساؽ االمتناف م ومػا كػاف كػذلكم (ٚ)" وجعل  تربتها لنا طهوراا "  : مث إف إلولو 
 أف ما سوى الًتاب ال  تيمم بو . : فبل  فهم منوم فهـو ٥تالفئ ؤخذ منو م

 : وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إلولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا م وأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٞتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ باآل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ
إف ) ِمْن ( ىنا البتدا  اليلا ئ وليسا تبعيضيئ  : م فنقوؿ(ٔ)چچ  ڇ  ڇ  ڇچ  

                                                                                                                                                                       

 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٕ)
 (.ٕٔ٘( ومسلم رإلم )ٖٖ٘( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٕٕٗٚ( مسند أٛتد رإلم )ٗ)
 (.ٜٔٔٔ( ومسلم رإلم )ٖٖ٘( البخاري رإلم )٘)
 (.ٕٕ٘( مسلم رإلم )ٙ)
 (.ٕٕ٘) ( مسلم رإلمٚ)
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سػافر مػن مكػئ إ    : قػاؿوذلك بلف تضربوا بل ػد كم علػى األرض م كمػا  م ابتدؤوا التيمم من الصعيد : م أي

 روح مبتدأة من اهلل عز وجا . : أيم (ٕ) چٹ  ڤ  چ : إلولو تعا  : ا١تد نئ م ومنو

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ  إلولػػػػػػو تعػػػػػػا :م والقر نػػػػػػئ علػػػػػػى أف )مػػػػػػن( ىنػػػػػػا البتػػػػػػدا  اليلا ػػػػػػئ ال للتبعػػػػػػي 

مـو م م فقد نفى اٟترج م ولفظئ ) ،رج ( وإلعا نكرة يف سياؽ النف  فتفيد الع(ٖ) چڎ  ڎ  ڈ
 و) من ( تفيد التنصيص على العمـو . 

أف اهلل إ٪تػػا شػػرع التػػيمم علػػى الصػػعيد الفيػػب لػػتبل ٬تعػػا علػػيكم أّي ،ػػرج كػػاف م وإ٬تػػاب الػػًتاب  : أي
 دوف  َته فيو ،رج ومشقئ .

م ومػػػا كػػاف نباتػػاً فيهػػام كحشػػػيشم وذىػػبم وفضػػئم وأمػػا مػػا كػػاف ُموَدعػػاً يف األرض مػػػن َمْعػػدف كحد ػػد
 ألنو مودع يف األرض ولي  من أجزافها .م ك فبل ٬تزئ التيمم بوو٨تو ذلم وشجر

 :   مسألة
فلدركتػو الصػبلة ولػي  م أو ُمبّلفئم إذا ُ،ب  يف أرض لي  فيها تراب م كلف تكوف األرض مفروشئ    

قنو فم ولي  عنده من ٭تضره لوم وال على إ،ضار الًتاب بنفسوم معو ما  م أو كاف مر ضاً ال  قدر على ا٠تروج
 .(ٗ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ   : لقولو تعا  م  صل  على ،سب ،الو

 :  مسألة
وىػػو م جػػاز لػػو التػػيمم بػػوم فػػارتفع منػػو اليلبػػارم أو سػػرجم أو فػػرشم أنػػو إف ضػػرب  ػػده علػػى وػػوب : ا١تػػذىب    

 منصوص أٛتد . 
لصػعيد الفيػب ذلػك ألف ىػذا لػي  مػن ا؛ " يف النف  من ىذا شػ   " : وإلاؿ الشيخ عبد الرٛتن ابن سعدي

 ولي  من الصعيد الفيب الذي أمرنا اهلل بالتيمم بو .م أو ٨توهم أو ،صَتم أو فراشم م فقف ىذا ووب
وعلػػى م وىػػو موجػػود يف ىػػذا الفػػراشم وفيمػػا ذكػػره رٛتػػو اهلل نظػػر م ألف اليلبػػار جػػز  مػػن الصػػعيد الفيػػب

 لتيمم  .ذلك فيصح التيمم ٔتا  ُعد للمرضى من القماش ا١تشبع باليلبار ألجا ا
 :  مسألة
 ٛتا الًتاب ألجا التيمم . : استحب اإلماـ أٛتد     

                                                                                                                                                                       

 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٔٚٔ( سورة النسا  آ ئ )ٕ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٖ)
 (.ٙٔ(سورة التيلابن أ ئ )ٗ)
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أنػو ال  سػتحب لػو أف ٭تملػو م وىػذا ىػو الػراجحم واسػتظهره صػا،ب " الفػروع  : واختار شػيخ اإلسػبلـ
وال عػن أ،ػد مػن السػلف ِفْعػا ذلػك م وال عن أصػحابوم "م وصوبو يف " اإلنصاؼ"؛ ألنو ي  نقا عن النيب 

 ىو الراجح .م وىذا 
 وإف وجد ولجاً وتعذر عليو أف  ذوبوم لزمو أف ٯتسح بو أعضا  وضوفوم وىو منصوص اإلماـ أٛتد.

  [طهور] : قولو
فبل ٬تزئ التيمم م م  أما الصعيد النج (ٔ) چائ  ەئچ   لقولو تعا :م بلف  كوف قهورا ال ٧تسا

 بو .
كا١تا  ا١تستعما يف م لزواؿ قهور توم مم سابقأنو ال ٬توز التيمم بالًتاب ا١تستعما يف تي : وا١تذىب

 رفع ،دث .
 والصواب خبلفو كما تقدـ يف ا١تا  ا١تستعما .

 [غير محترؽ] : قولو
 فبل  قع عليو اسم الًتاب م وىذا ظاىر .م لتيلَت مسماه؛ فبل ٬تزئ التيمم بوم كا٠تزؼ

 ٬تزئ التيمم بو م كما يف اإلنصاؼ .  : وإليا
 .ىو ا١تذىب  : والصواب

 ألنو من الصعيد الفيب.  ؛ جاز التيمم بوم فقف ي  تيلَت مسماه
  [مسح وجهو وأدأو إلى كوعيو : وفروضو] : قولو

ٯتسػػح  د ػػو إ  الر ْسػػغ م فيمسػػح كفيػػو دوف عضػػده  : أيم ىػػو العظػػم النػػاتئ  ا١تقابػػا لئلُّػػاـ : الكػػوع
 وذراعو . 

١تػا يف ذلػك م فيكرهم داخا الفم واألنف : كا وجهو م و ستثٌت من ذلك  : أي : [مسح وجهو] : إلولو
م ولػػو كػػاف خفيفػػاً م وأمػػا ظػػاىر الشػػعرم مػػا ٖتػػا شػػعر الوجػػو : و سػػتثٌت مػػن ذلػػك أ ضػػاً م مػػن تقػػذ ر٫تا بػػالًتاب

 فيجب مسحو كالوضو  . 

م واليػػد إذا (ٔ)چچ  ڇ  ڇ  ڇ   چ : لقولػػو تعػػا ؛ وٯتسػػح  د ػػو إ  كوعيػػو

ٺ   چ : كقولػػػػػو تعػػػػػا  يف السػػػػػارؽ والسػػػػػارإلئم افر اليػػػػػددوف سػػػػػم أقلقػػػػػا يف كتػػػػػاب اهلل فهػػػػػ  الكػػػػػف

 .(ٕ)  چٿ  
                                                 

 (.ٖٗ(سورة النسا  آ ئ )ٔ)
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 الكف دوف سافر اليد .  : أيم أف اليد إذا أقلقا يف الشرع فه  إ  الرسغ : فالقاعدة
 ويف السػنئ مػػا  ػدؿ علػػى ذلػػك م وىػو مػػا وبػا يف الصػػحيحُت مػػن ،ػد   عمػػار بػن  اسػػر أف النػػيب 

ثم َمَسح الشػماؿ ، ثم ضرب بيدأو األرض َضْربة واحدة، أك ىكذا" إنما كاف َأكفيك أف تقوؿ بيد : إلػاؿ
 .(ٖ) وظاىَر كفيو ووجَهو "، على اليمين

 وىو ظاىر األدلئ . م ال تعميم الًتابم تعميم ا١تسح : والواجب عند الفقها 
 التسميئ كالوضو  م والراجح االستحباب  كما تقدـ .  : ومن فروضو يف ا١تذىب

  [يا والموالة في حدث أصغروكذا الترت] : قولو
َوَجب عليو الًتتيب وا١تواالة كالوضػو  م أمػا إف كػاف تيممػو عػن م إف كاف تيممو عن ،دث أصيلر : أي
 فبل ٬تب فيو الًتتيب وال ا١تواالة كاليلسا . م ،دث أك 

الفعػػا  ا تسػػا مواليػاً م وىػذا ألف النػيب ؛ وجػوب ا١تػواالة يف اليلسػػا م وىػو روا ػئ عػػن أٛتػد : والػراجح
 ألف البدؿ لو ،كم ا١تبدؿ منو. ؛ بياف َّما القرآف م فتجب ا١تواالة يف اليلسا م وكذلك يف التيمم

؛ ا والتيمم عن الوضو  ،كمهما وا،دأف التيمم عن اليلس : والتفر ق بُت التيممُت ٤تا نظر م فالظاىر
 وىو عبادة وا،دة وبدؿ عن الفهارتُت ٚتيعاً .م ألف صفتو منفردة عنهما

وإمػػا أف  قػػاؿ: إنػػو  ػػَت واجػػب فيهمػػا م فقمػػا أف  قػػاؿ: إف الًتتيػػب واجػػب يف الفهػػارتُت ٚتيعػػاً  : وعليػػو
 ٚتيعاً . 

وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ م سػوا  كػاف التػيمم عػن م أف التيمم ال ٬تب فيو الًتتيب : والراجح
م (ٗ)چڇ  ڇ  ڇ چ    چ     : ألف اهلل إلػاؿ؛ أو عن اٟتػدث األصػيلرم اٟتدث األك 

 م وفيو البدا ة ٔتسح الوجو مث اليد ن .(٘)" ابدؤوا بما بدأ اهلل بو"  : وإلد إلاؿ 
مث مسح وجهو م وىذا  ػدؿ علػى أف الًتتيػب م مسح  د و أوالً  أف النيب  : ووبا يف السنئ الصحيحئ

فضػػرب ، تضػػع ىكػػذاإنمػػا كػػاف َأكفيػػك أف : " لػػي  بواجػػب م فقػػد جػػا  يف البخػػاري وأن داود أف النػػيب 
ثػم مسػح ، أو ظهػر شػمالو بكفػو، ثػم مسػح بهمػا ظهػر كفػو بشػمالو، ثػم نفضػها، بكفو َضْربة علػى األرض

                                                                                                                                                                       

 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 ( .ٖٛ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٕ)
 (.ٖٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٓٗ( البخاري رإلم )ٖ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
 (.ٕٜٕٙ( النساف  رإلم )٘)
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و)مث( تفيػػػػد الًتتيػػػػب م فعلػػػػى ذلػػػػك الًتتيػػػػب لػػػػي  بواجػػػػب م وىػػػػذا ىػػػػو مػػػػذىب ا١تالكيػػػػئ م (ٔ)"  بهمػػػػا وجهػػػػو
 واأل،ناؼ .

م بػلف ال  ػؤخر مسػح اليػد ن : سػا ٚتيعػاًم وا١تػواالةفقهنػا واجبػٌئ يف التػيمم ويف الوضػو  واليل : وأما ا١تػواالة
 ْتي  ٬تف الوجو لو كاف ميلسوالً .

أال  كػػوف بػػُت  سػػا األعضػػا  فاصػػا قو ػػا عرفػػاً م فكػػذلك يف  : وتقػػدـ أف الػػراجح يف ضػػاب  ا١تػػواالة
أمػا إف كػاف و م فػقف التػيمم  بفػام مث مسػح  د ػوم مث مكػ  زمنػاً قػو بلً عرفػاً م التيمم م فقذا مسح وجهػو بػالًتاب

 الفاصا  سَتاً فبل  ضر . 
  [وتشترط النية لما أتيمم لو من حدث أو غيره] : قولو

العلػم   م وىذا ٦تا اتفق عليو أىػا (ٕ) وإنما لكل امرئ ما نو  "، " إنما األعماؿ بالنيات : لقولو 
 . 

 باٟتدث .  وأف التيمم ٮتتصم النجاسئ البدنيئ م وتقدـ ترجيح عدـ التيمم ٢تا [أو  َته] : وا١تراد بقولو
 من أف التيمم مبيح ال رافع . م بناً  على ما ذىب إليو اٟتنابلئ : وما  ذكره ا١تؤلف ىنا من ا١تسافا

ألنػو بَػَدؿ عنػو وفػرع ؛ سػواً  بسػوا م فهو يف النيػئ كالوضػو  : وعليوم أف التيمم رافع كما تقدـ : والراجح
 عنو .

 . [عن اآلخرف ف نو  أحدىا لم أجزئو ] : قولو
 فها ٬تزئ عن اٟتدث األك ؟ م إذا تيمم عن اٟتدث األصيلر

ألف األعمػػػاؿ بالنيػػػاتم ولكػػػا امػػػرئ مػػػا نػػػوى م فمػػػن نػػػوى أف  رتفػػػع ،دوػػػو ؛ ال ٬تػػػزئ عنػػػو : اٞتػػػواب
فقنػو ال  رتفػع ،دوػو م فػبل ترتفػع عنػو اٞتنابػئ ُّػذه النيػئ م كمػن توضػل وعليػو جنابػئم وكانا عليػو جنابػئم األصيلر
  بو . األك 

وي  نػػو رفػػع اٟتػػدث م فمػػن نػػوى بػػالتيمم أف  رتفػػع ،دوػػو األكػػ  : –عنػػد اٟتنابلػػئ  –والعكػػ  كػػذلك 
 ي  رتفع .م األصيلر

خبلفػػػاً م فقنػػػو  رتفػػػع عنػػػو علػػػى القػػػوؿ الػػػراجحم أف مػػػن ا تسػػػا وي  نػػػو رفػػػع اٟتػػػدث األصػػػيلر : وتقػػػدـ 
 فكذلك يف التيمم . م للمذىب

                                                 
 (.ٕٖٔ( وأبو داود رإلم )ٖٚٗ( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٜٚٓٔ( ومسلم رإلم )ٔ( البخاري رإلم )ٕ)
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ٿ  ٿ          چ  : لقولػو تعػا ؛ ارتفع عنو اٟتدث األصيلر ببل نيػئم فتيمم ٢تا فق  لو أف رجبًل عليو جنابئ : إذف

 فقنو ٬تزئ إلوالً وا،داً. م م أما إذا تيمم بنيئ رفع اٟتدوُت األصيلر واألك (ٔ) چٿ  ٹ 
  [وإف نو  نفالا أو أطلق لم أصّل بو فرضاا ] : قولو

وي  عػػُّت ىػػا ىػػ  م ئ م بػػلف  تػػيمم السػػتبا،ئ الصػػبلةأو أقلػػق النيػػم فػػقذا تػػيمم رجػػا لُسػػّنئ الضػػحى مػػثبلً 
 صبلة فرض أو نفا . 

ألنػو مبػيح ال رافػع م ؛ لضػعفو؛ ألف نيػئ التعيػُت واجبػئ يف التػيمم؛ كػالظهر  [: ي  صػا بػو فرضػاً ] : إلولو 
 ألف نيتو ال تتضمن ذلك . م فبل ٬تزئ أف  صل  ما ىو أعلى ٦تا نوى

فقنػػو م أنػػو إذا نػػوى اسػػتبا،ئ مػػا ال  بػػاح إال بػػالتيمم : ومػػا بعػػدىا والضػػاب  يف ا١تػػذىب يف ىػػذه ا١تسػػللئ
  وال  فعا ما ىو أعلى منو .م وما ىو دونوم  فعلو و فعا ما  ساو و

وال صػبلة م وال مقضػيئم فقنػو ال  صػل  بػو صػبلة فػرض ،اضػرةم فقذا نوى بتيممو استبا،ئ صػبلة تفػوع
م والفػواؼ الفػرض والنفػام كمػ  ا١تصػحفم فػوع ومػا  سػاو هاوإ٪تا لو أف  صل  بو صبلة التم وال نذرم جنازة

 كاللب  يف ا١تسجد . م أو ما ىو دوف ذلك
 ألنو بدؿ عنو م وألنو رافع ال مبيح على الراجح .؛ أنو كالوضو  : والراجح
  [وإف نواه صلى كل وقتو فروضاا ونوافل] : قولو
 وضاً ونوافا كما تقدـ . صلى كا وإلتو فر م وإف نوى استبا،ئ فرض معُت كالظهر : أي
  [وأةطل التيمم بخروج الوق ] : قولو

 نواإلضو.  : أيم شرع ا١تؤلف رٛتو اهلل بذكر مبفبلت التيمم
فلػػػم ترفػػػع م ألف التػػػيمم مبػػػيح ال رافػػػع م فهػػػ  قهػػػارة ضػػػرورة [: و بفػػػا التػػػيمم ٓتػػػروج الوإلػػػا] : إلولػػػو

كاستحاضػئ و٨توىػا م م رة مػن بػو ،ػدث متجػددفتنتهػ  ٓتػروج الوإلػا م كفهػام والضرورة تقدر بقدرىام اٟتدث
  (ٕ)". توضني لكل صالة"  : للمستحاضئ وإلد إلاؿ 

ألف التػػيمم رافػػع ال مبػػيح م كمػػا ىػػو الصػػحيح مػػن إلػػور ؛ أف التػػيمم ال  بفػػا ٓتػػروج الوإلػػا : والػػراجح
 ا١تا  .  أو بوجودم أو اليلسام العلما  م فلو ،كم الوضو  أو اليلسا م فبل  بفا إال ٔتبفبلت الوضو 

وىػػو روا ػػئ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد  م وتلميػػذه ابػػن القػػيمم واختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـم وىػػذا ىػػو مػػذىب أن ،نيفػػئ
 كما تقدـ . 

                                                 

 (.ٙ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٕٕٛ( البخاري رإلم )ٕ)
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ألف الػوإلتُت صػارا  م فبل  بفػا تيممػو ٓتػروج وإلػا األو م أنو إذا تيمم من  نوي ٚتع التلخَت : وا١تذىب
 كالوإلا الوا،د يف ،قو .

  [وبمةطالت الوضوء] : قولو
 فيبفا ٔتبفبلت الوضو  .م نو بدؿ عن الوضو أل
 و بفا كذلك التيمم عن اٟتدث األك  ٔتوجبات اليلسا . 

 [وبوجود الماء] : قولو
 وىذا بقٚتاع العلما  . م (ٔ) " ف  ا وجد الماء فلُيمّسو بشرتو"  : لقولو 

 د فزاؿ ال د .أو ل  م كما لو تيمم ١ترض فعويفم بزواؿ العذر ا١تبيح للتيمم : وكذلك  بفا
  [وبوجود الماء ولو في الصالة ل بعدىا] : قولو

 فبل تصح صبلتو بالتيمم اتفاإلاً .م إذا وجد ا١تا  إلبا الشروع يف الصبلة
باتفػاؽ ا١تػذاىب م وال إعػادة عليػوم أجػزأت صػبلتوم ولو إلبا خػروج الوإلػام وإذا وجد ا١تا  بعد الصبلة 

 ألنو فعا ما أمر بو .  األربعئ
 أـ ال ؟ م وعليو أف  تفهر و ستلنفهام فها  بفا التيممم وجد ا١تا  يف أونا  الصبلةوإذا 

 : إلوالف ألىا العلم
  عيدىا من أو٢تا .  : أيم و ستلنف الصبلةم و٬تب عليو أف  توضلم أف التيمم  بفا : فمذىب اٟتنابلئ

 لو وجده أونا  الصبلة .وىذا  شما ما م " ف  ا وجد الماء فليمسو بشرتو"  : إلولو  : والدليا
 أف التيمم ال  بفا إذا وجد ا١تا  يف الصبلة.  : وذىب ا١تالكيئ إ 

  : واستدلوا بدليا وتعليا
 إلالوا: وإبفاؿ التيمم إبفاؿ للعما .م (ٕ) چڎ   ڈ   ڈ    چ  فقولو تعا : : أما الدليا

وجود ا١تا   بفا م والػذي أبفلػو وذلك ألف ا١تبفا ىو الشارع م فالتيمم عند ؛ وىذا االستدالؿ ضعيف
أو ٨تػوه م م أي بر ػا  (ٖ) چڎ   ڈ   ڈ    چ  : وا١تػراد بقولػو تعػا م با ىو اهلل عز وجػام لي  ىو ا١تكلف

 ٦تا ىو من فعا ا١تكلف .

                                                 
 (.ٕٗٔ( الًتمذي رإلم )ٔ)
 (.ٖٖ(سورة ٤تمد آ ئ )ٕ)
 (.ٖٖ(سورة ٤تمد آ ئ )ٖ)
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ال م مث إلػػدر عليػػو بعػػد شػػروعو يف البػػدؿم إف مػػن شػػرع يف البػػدؿ لعجػػزه عػػن ا١تبػػدؿ : وأمػػا التعليػػا فقػػالوا
وىػو صػياـ شػهر ن متتػابعُت م م فقنػو  ػليت ببػد٢تام أف من ي ٬تػد رإلبػئ يف كفػارة القتػا : ومثالوم إليو لزمو الرجوع 

 فكذلك ىنا . : ي ٬تب عليو م إلالوام مث إلدر على العتقم فقذا شرع يف الصياـ
ولػي  بػدالً عػن الصػبلة م و٨تػن م ذلك ألف التيمم ىػو بػدٌؿ عػن الوضػو  واليلسػا؛ وىذا التعليا ضعيف

فقف تيممو  بفا م وىذا إلد م أو بعد أف تيمم وإلبا أف  صل م اكم متفقوف على أنو لو وجد ا١تا  وىو  تيمموإ 
 با إلد فرغ منو .م شرع بالبدؿ
 [والتيمم آخر الوق  لراجي الماء أولى] : قولو

 " ا١تنتهى ".كما يفم وىو ا١تذىبم االختيارا١تراد بآخر الوإلا وإلا 
 ذا كاف  رجو وجود ا١تا  . فالتيمم آخر الوإلا أو  إ

فػػاألو  لػػو أف م فػقذا أدركتػػو صػبلة الظهػػر مػثبلً وي ٬تػػد مػاً  م وىػػو  رجػػو أف ٬تػد ا١تػػا  إلبػا خػػروج الوإلػا
  ؤخر الصبلة إ  آخر الوإلا ليصل  بفهارة ا١تا  م وإف صلى يف أوؿ الوإلا بالتيمم جاز اتفاإلاً.

م إلا م كلف  ؤذف الظهر وىو دوف ا١تد نئ ٔتسافئ إلصَتةوأو  من ذلك إذا كاف  تيقن وجود ا١تا  يف الو  
 فاألو  تلخَت الصبلة إ  آخر وإلتها . 

م وا،تمػاؿ عدمػوم ا،تماؿ وجود ا١تا  : أيم ١تن استوى عنده األمراف –وى  الصورة الثالثئ  –وكذلك 
 رجا  أف ٬تد ا١تا  م وىو ا١تذىب .م فقنو  ؤخر الصبلة إ  آخر وإلتها

الصػػبلة بالفهػػارة األصػػليئ فر ضػػئ م والصػػبلة يف أوؿ الوإلػػا فضػػيلئ م فتقػػدـ الفر ضػػئ علػػى  ألف  : إلػػالوا
 الفضيلئ .

 ألف ترجيح الفر ضئ على الفضيلئ واجب .؛ وىذا التعليا مقتضاه وجوب ذلك
 فيجب عليو أف  ؤخر الصبلة إ  آخر الوإلا .م أنو إف كاف  رجو وجود ا١تا  : وعن اإلماـ أٛتد

إذا م والشػيخ ٤تمػد بػن إبػراىيم إ : أف التػلخَت أفضػام وىو اختيار شػيخ اإلسػبلـم ئوذىب الشافعي
أو اسػػتوى عنػػده م فػػقف كػػاف  رجػػو و ظػػن وجػػوده آخػػر الوإلػػام تػػيقن وجػػود ا١تػػا  آخػػر الوإلػػا فقػػ 

فاألفضا أف  صػل  الصػبلة يف أوؿ وإلتهػا م ولػو صػلى يف أوؿ الوإلػا مػع تيقنػو وجػود ا١تػا  م األمراف
 بلس . يف آخرهم فبل

" أنػو تػيمم علػى رأس ميػل أو  : ١تا وبا عن ابن عمر رضػ  اهلل عنهمػا عنػد اٟتػاكم يف مسػتدركو 
يف  : أي م (ٔ)فلػػم أُِعػػد الصػػالة "، فقػػدـ والشػػمس مرتفعػػة، فصػػلى العصػػر، ميلػػين مػػن المدأنػػة

                                                 

 (.ٖٖٓٔ( والبيهق  يف السنن الك ى رإلم )ٗ( رإلم )ٕٙاب )( والدارإلفٍت بٓٗٙ(ا١تستدرؾ رإلم )ٔ)
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ا١تػػا  مػػع فقنػػو  تػيقن وصػػولو إ  م أوؿ وإلػا العصػػر م ومعلػػـو أف مػن  بعػػد مػػيبلً أو ميلػػُت عػن ا١تد نػػئ
 السبلمئ إلبا خروج الوإلا .

فعنػػده مسػػجده ويف روا ػػئ: " م " فأأمػػا رجػػل مػػن أمتػػي أدركتػػو الصػػالة فليصػػل"  : ولقولػػو  
لمػػا  م سػػوا  كػػاف  رجػػو وجػػود وىػػذا ،ػػد   عػػاـ فػػيمن أدركتػػو الصػػبلة وىػػو عػػادـ ل، (ٔ)وطهػػوره "

 .أو  ستوي عنده الفرفاف م م أو  تيقن وجوده إلبا خروج الوإلاا١تا 
أف التػػيمم يف أوؿ الوإلػػا أفضػػام ،ػػىت ولػػو علػػم وجػػود  : وظػػاىر إلػػوؿ شػػيخ اإلسػػبلـ يف "االختيػػارات"

فيسػتحب لػو مفلقػاً أف  صػل  الصػبلة يف أوؿ وإلتهػا م وىو ظػاىر اٟتػد  م تيقنو آخر وإلا الصبلة : أيم ا١تا 
 وألور ابن عمر ا١تتقدـ . م الوإلا أو  رجو وجود ا١تا  آخرم بالتيمم إذا كاف عادماً للما  م ،ىت ولو كاف  تيقن

أف أنػػوب ثػػم أسػػمي وأضػػرب التػػراب بيدأػػو مفرجتػػي األصػػابع، وأمسػػح وجهػػو  : وصػػفتو] : قولػػو
  [بةاطنهما، وكفيو براحتيو، وأخلل أصابعو

 كما تقدـ .   [: أف  نوي]إلولو: 
 ذُكر .فتجب مع ال : وى  مستحبئ على الصحيح كالوضو  م وأما ا١تذىب [: مث  سم ]وإلولو: 

ضربئ وا،دة م ىذا ىو ا١تستحبم وإلد تقدـ ،د   عمار أف  : أي [: و ضرب الًتاب بيد و] : وإلولو
ثػم ، ثػم ضػرب بيدأػو األرض َضػْربة واحػدة، إنمػا كػاف َأكفيػك أف تقػوؿ بيػدأك ىكػذا " : إلاؿ لػو النيب 

 .  (ٕ)وظاىَر كفيو ووجَهو "، َمَسح الشماؿ على اليمين
 أنو ضرب األرض بيد و ضربتُت . م كما إلاؿ اإلماـ أٛتد و َته وي  صح عن النيب 

فػػػرج  فػػػقف األ،اد ػػػ  الػػػواردة يف التػػػيمم لػػػي  فيهػػػا أف النػػػيب ؛ نظػػػر [مفػػػرجيت األصػػػابع] : ويف إلولػػػو
 أصابعو .

  فرج أصابعو ليصا الًتاب إ  ما بينها . : إلاؿ اٟتنابلئ
ومػػاؿ إليػػو شػػيخنا الشػػيخ ٤تمػػد م  علػػى التسػػهياوألف التػػيمم مبػػٍتم ١تػػا تقػػدـم أنػػو ال ٬تػػب : واألظهػػر 

 العثيمُت رٛتو اهلل.
أو سػّفا م أو خشػبئم أنو ال  لزمو ضرب األرض م فقذا وصا الًتاب إ  ٤تا الفرض ٓترإلػئ : وا١تذىب 

 أجزأه كالوضو  .م الر ح  باراً وصّمد وجهو و د و للر ح مع النيئ
 أصابعو .بباقن  : أي [: وٯتسح وجهو بباقنهما]وإلولو: 

                                                 
 (.ٕٔ٘( ومسلم رإلم )ٖٖ٘( البخاري رإلم )ٔ)
 (.ٖٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٓٗ( البخاري رإلم )ٕ)
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 را،يت كفيو .  : أي [: وكفيو برا،تيو]وإلولو: 
 وىذا عندىم بناً  على أف ا١تا  ا١تستعما ال  رفع اٟتدث م فكذلك الًتاب .

وٯتسح الكفُت بالرا،ئم ليكوف لكا عضو تراب قهور ي  ستعما م ٯتسح وجهو بباقن األصابع : إلالوا
 ك  صح . م ولو مسح وجهو بيمينو م وٯتينو بيساره م أو ع

با ىو بدعئ كما إلاؿ شػيخ اإلسػبلـ وال أصػا لػو يف الشػر عئم وىػو خػبلؼ ظػاىر م وىذا القوؿ ضعيف
م وظػػاىر (ٔ)" وظػػاىر كفيػػو ووجهػػو، أنػػو أمسػػح شػػمالو بيمينػػواأل،اد ػ  م وإلػػد تقػػدـ ،ػػد   عمػػارم وفيػػو: " 

 من  َت ٕتزفئ وتفصيا . م ىذه األ،اد   أنو مسح ذلك بباقن اليد ن
أنػػو قهػػػور م وكػػػذلك الػػًتاب ا١تسػػػتعما يف تػػػيمم  : الػػػراجح يف ا١تػػػا  ا١تسػػتعما يف رفػػػع ،ػػػدثوتقػػدـ أف 

 سابق .
   [وأخلل أصابعو] : قولو

ليصػػا الػػًتاب إ  مػػا بينهػػا م وكػػذلك  نػػزع خا٘تػػو ليصػػا الػػًتاب إ  مػػا م وٮتلػػا أصػػابعو يف التػػيمم جوبػػاً  
ي ٬تػػػب يف الوضػػػو  م ألف ا١تػػػا  سػػػّياؿ فيػػػدخا بػػػُت فوجػػػب التخليػػػا يف التػػػيمم م و م ألف الػػػًتاب ال ٬تػػػريم ٖتتػػػو

 وىو إلوؿ اٞتمهور .م األصابع
م يف ،د   ألف النيب ؛ فيو نظر-ولو ُسنَّئ-إوبات التخليا  : وإلاؿ الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل

 عمار ي ٮتا أصابعوم وألف قهارة التيمم مبنيئ على التيسَت والسهولئ .
" وىذا الذي إلالوه يف صفئ التيمم ي  نقا عن اإلماـ أٛتدم وال إلالو أ،ػد مػن : إلاؿ ابن رجب رٛتو اهلل

 متقدم  أصحابو كا٠ترإل  وأن بكر و َت٫تا ".
  :  مسألة

فهػا  شػرع ٢تػا التػيمم م إذا كانا الصبلة ٦تا ٮتاؼ فوالا كصبلة اٞتمعئ والعيػد واٞتنػازة وسػجود الػتبلوة
 لتحصيلها إلبا فوالا؟ 

أف لػػو التػػيمم م وىػػو   : وروا ػػئ عػػن أٛتػػد إ م وىػػو مػػذىب أن ،نيفػػئم ابػػن تيميػػئ ذىػػب شػػيخ اإلسػػبلـ
 إلوؿ ٚتع من السلف . 

 أنو ال  شرع التيمم لذلك .  : وا١تشهور يف ا١تذىب
ألف ،ضػور ىػذه الصػلوات بػالتيمم أو  مػن فوالػا بتشػا لو ؛ ما ذىب إليو أىػا القػوؿ األوؿ : والراجح

 بالوضو  أو اليلسا .

                                                 

 (.ٖٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٓٗ(البخاري رإلم )ٔ)
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 ولذا شرع التيمم .م وى  أو  من الفهارة ا١تافيئم صا مصلحئ الصبلة يف الوإلاوبو ٖت
م و صػػلى التفػػوعم وا١تػػا  بػػارد  ضػػره م فلػػو أف  تػػيممم وأصػػابتو جنابػػئم وكػػذلك لػػو كػػاف لػػو ِوْرٌد مػػن الليػػا

 و قرأ القرآف م كما إلّرر ىذا شيخ اإلسبلـ .
 :  مسألة
دوره يف   : أيم ا ا١تختار عن الفهػارة با١تػا  م أو كانػا نوبتػووإلد ضاؽ الوإلم فقذا وصا إ  ا١تا      

فقنػػػو  تػػػيمم و صػػػل  يف الوإلػػػا م ألف التػػػيمم إ٪تػػػا شػػػرع م اسػػػتعماؿ ا١تػػػا  ال  صػػػا إال بعػػػد خػػػروج الوإلػػػا ا١تختػػػار
 وىو ا١تذىب .م ١تصلحئ الصبلة يف الوإلا

  :  مسألة
أو كانا البتر ٖتتاج إ  إصبلح دلو م وات الوإلاإال أنو ٮتاؼ فم إذا كاف ا١تا  إلر باً منو وٯتكنو ٖتصيلو

 بالتيمم .  أف  صل  بالوضو  ولو خرج الوإلا م ولي  لو أف  صل   : فيلزمو يف ا١تشهور يف ا١تذىبم أو آلئ
الوإلا    فيصل  بالثوب ولو خرجم ما لو كاف مشتيلبلً ٓتياقئ ووب  سًت بو عورتو و٭تصلو إلر باً  : ومثلو

 . 
فيصػل  يف الوإلػا م أو   كػاف الثػوب يف السػوؽم ا١تا  إلر باً بلف  كوف ا١تا  بعيػداً عنػو وإف كاف ال ٭تصا

 وعر اناً .م بالتيمم
أنػػو م وشػػيخنا الشػػيخ ٤تمػػد بػػن عثيمػػُتم وىػػو اختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػئم ىػػو إلػػوؿ اٞتمهػػور : والصػػواب

سػللتُت م ألف التفر ػق بػالقرب والبعػد لػي   صل  بالتيمم يف الوإلا م وكذلك  صػل  عر انػاً يف الوإلػا يف كػبل ا١ت
 ومصلحئ الصبلة يف الوإلا مقّدمئ على سافر شروط الصبلة م ولذا ُشرع التيمم كما تقدـ .م ٔتؤور

بػػػا مػػػن سػػػافر م مػػػن األصػػػحاب -  عػػػٍت: ا١توفػػػق ابػػػن إلدامػػػو -ي  قلػػػو أ،ػػػد إلبلػػػو  : إلػػػاؿ شػػػيخ اإلسػػػبلـ
 ع  .قوافف ا١تسلمُت م إال أف  كوف بع  أصحاب الشاف

 
 :  مسألة

فقنػػػو م وخػػػاؼ إف ىػػػو ا تسػػػا أف ٮتػػػرج الوإلػػػام إذا اسػػػتيق  يف آخػػػر الوإلػػػا وىػػػو جنػػػب وا١تػػػا  ،اضػػػر
واختاره شيخ اإلسبلـ م ألنو إ٪تا خوقب بالصػبلة عنػد م  يلتسا با١تا  مث  صل  ولو خرج الوإلا م وىو ا١تذىب

 . (ٔ) ل َكفاارة لها إل  لك "، إ ا  ََكرىافليصلها ، من نَاـ عن صالة أو َنِسَيها " : استيقاظو م وإلد إلاؿ 

                                                 
 (.ٓٛٙ( ومسلم رإلم )ٜٚ٘( البخاري رإلم )ٔ)
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ترجيحاً ١تصلحئ الصبلة ؛ أنو  تيمم يف الوإلا كا١تسللئ السابقئ : وذىب ا١تالكيئ يف ا١تشهور عندىم إ 
 يف وإلتها على الفهارة با١تا  . 

ا م وىنػا  إ٪تا شرع التػيمم ١تصػلحئ الصػبلة يف وإلتهػ –كما تقدـ   –ألف الشارع ؛ وىذا ىو القوؿ الراجح 
 كذلك .
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 باُب إزالة النجاسةِ 
 ٨تَّاه وأإلصاه. : أيم ى  التنحيئ م من أزاؿ الش    : اإلزالئ

  ى  الش   ا١تستقذر شرعاً . : النجاسئ
أجػػػزئ فػػػي غسػػػل النجاسػػػات كلهػػػا إ ا كانػػػ  علػػػى األرض غسػػػلٌة واحػػػدٌة تَػػػذىا بعػػػين ] : قولػػػو

 [النجاسة وأثرىا
 إذا كانػػا علػػى األرض   سػػلئ-و كانػػا ٧تاسػػئ كلػػب أو خنز ػػرولػػ-فيجػػزئ يف  سػػا النجاسػػات كلهػػا 

فيجػػػب تكػػػػرار اليلسػػػا ،ػػػىت تػػػػزوؿ م تػػػذىب بعػػػُت النجاسػػػػئ وأورىػػػام فػػػقف ي تػػػػذىب النجاسػػػئ بوا،ػػػدةم وا،ػػػدة
 ألف اٟتكم  دور مع علتو وجوداً وعدماً .؛ النجاسئ

فَزَجػػره ، المسػػجد أتػػى أعرابػػي فةَػػاؿ فػػي طَائفػػة"  : مػػا وبػػا يف الصػػحيحُت عػػن أنػػ  إلػػاؿ : والػػدليا
 . (ٔ)ِبَذنُوب ِمن ماء فأُْىرأق عليو "َأَمَر النةي ، ، فلما َقَضى بَػْولوفنهاىم النةي ، الناس

ولي  يف اٟتد   ذكر عدد م با ظاىره أف ا١تا   صػب علػى األرض علػى سػبيا ا١تكػاورة م فػقذا ذىبػا 
ولػػػو ي م  يلفيهػػػا : أيم سػػػئ ْتيػػػ   يلمرىػػػاصػػػب ا١تػػػا  علػػػى النجا : النجاسػػػئ ذىػػػب ،كمهػػػا م وا١تػػػراد با١تكػػػاورة

فػبل بػد م وىػو إلػوؿ اٞتمهػور م وإف كانػا النجاسػئ ٢تػا جػـرم وىو ظػاىر اٟتػد  م  نفصا ا١تا  الذي  سلا بو
 مث  ُتَبع با١تا  .م كاليلاف م من إزالئ ىذا اٞتـر

ا لفظػو عػن ابػن ١تا وبا يف أٛتػد والبخػاري وأن داود وىػذم وتقدـ أف ىذا  شما ٧تاسئ الكلب وا٠تنز ر
وكنػػ  فتػػىا شػػابااا َعزبػػاا ، ، "كنػػ  أبيػػْ  فػػي المسػػجد فػػي عهػػد رسػػوؿ اهلل  : عمػػر رضػػ  اهلل عنهمػػا إلػػاؿ

م فػػدؿ ىػػذا (ٕ) فلػػم أكونػػوا أرشػػوف شػػيناا مػػن  لػػك "، وكانػػ  الكػػالب تَػةُػػوؿ وتُػْقةػػل وتُػػْدبر فػػي المسػػجد
 فه  كيلَتىا من النجاسات  . مإذا أصابا األرض-ومثلو ا٠تنز ر-اٟتد   على أف ٧تاسئ الكلب 

ألف بقا ٫تػا دليػا علػى بقػا  النجاسػئ م فػقف ي  ػذىبا ؛ وال تفهر األرض ،ىت  ذىب لوف النجاسػئ ور٭تهػا  
أكفيػػك "  : إلػػاؿ إال أف  عجػػز عػػن ذلػػك فتفهػػر األرض م ٟتػػد   َخْولػػئ رضػػ  اهلل عنهػػا أف النػػيب م ي تفهػػر
 وىو ،د   ،سن .م هرواه أٛتد و َت  (ٖ)" ول أضرؾ أثره، الماء

 وىو ا١تذىب . م والصخورم واأل،واضم و لحق باألرض ما اتصا ُّا من اٟتيفاف

                                                 

 (.ٕٛٗ( ومسلم رإلم )ٕٕٔالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (. ٕٖٛ( وأبو داود )ٗٚٔ( والبخاري رإلم )ٜٖٛ٘أٛتد رإلم )مسند  (ٕ)
 (.ٖ٘ٙ( وأبو داود رإلم )ٚٙٚٛ( مسند أٛتد رإلم )ٖ)
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؛ الفػرش علػى األرض ( ٔ)وأٟتقا اللجنئ الدافمئ لئلفتا  با١تملكئ برفاسئ الشيخ عبد العز ز ابػن بػاز رٛتػو اهلل 
وىػذا م كالنجاسػئ علػى األرضم وأنو  كفػ  صػب ا١تػا  علػى موضػع النجاسػئ م وال ٬تػب نػزع الفػراش وال عصػره

 فاألظهر وجوب تنشيفو إلدر اإلمكاف .م لكن إذا كاف ٖتتو ببلط أو إٝتنام إلياس ظاىر
 [وعلى غيرىا سةٌع إحداىا بالتراب في نجاسة كلا وخنزأر] : قولو
 على  َت األرض . : أي [: وعلى  َتىا] : إلولو

 ٠تنز ر .ومثلو ام أف الكلب ٧ت  : وإلد ذىب ٚتهور العلما  إ 
لػػا أف أَػْغسػػلو " طُهػػور إنػػاِء أحػػدِكم إ ا َولَػػغ فيػػو الك : إلػػاؿ ١تػػا وبػػا يف الصػػحيحُت أف النػػيب  
 :  ػػدؿ علػػػى ٧تاسػػئ الكلػػب م إلػػػالوا "طهػػور "  : وىػػذا لفػػ  مسػػلم م وإلولػػػو م (ٕ)" ، أولىػػن بػػػالترابَسػػْةعاا 

  ألنو أخب  منو وأشد ٖترٯتاً واستقذاراً .؛ و قاس على ذلك ا٠تنز ر
علػى ٧تاسػئ الكلػب وا٠تنز ػر م إال أف ىػذا اإلٚتػاع منػتق  ٔتخالفػئ  و،كػى ابػن ا١تنػذر إٚتػاع أىػا العلػم

 .  اإلماـ مالك
وي  وجب َ سا م (ٖ) چہ  ہ  ھ    ھ    چ : بقولو تعا  : واستدؿ اإلماـ مالك ومن وافقو

 موضع إمساكها .
وإف كػػػاف ر قػػػو م كلػػػب الصػػػيدم دفعػػػاً للحػػػرج  بػػػلف ذلػػػك خػػػاص يف قهػػػارة َمَعػػػ ّ  : وُرّد ىػػػذا االسػػػتدالؿ

 للحد   ا١تتقدـ .م ٧تساً 
: د الشر عئ رفع اٟترج م ومػن اٟتػرجولكن ال  ستقيم االستدالؿ ُّذا على قهارة الكلب م فقف من إلواع

 كالدـ الذي  كوف يف العروؽ وصفافح اللحم .م أف  ؤمر صا،ب الصيد بيلسا ما أصابو الكلب من الصيد
؛ أنػػو ال ٬تػػب  سػػا معػػ  الكلػػب : وىػػو إ،ػػدى الػػروا تُت عػػن اإلمػػاـ أٛتػػدم خ اإلسػػبلـوإلػػد اختػػار شػػي

 ألف الشارع ي  لمر بذلك م وتلخَت البياف عن وإلا اٟتاجئ ال ٬توز .
 ىو أف  دخا الكلب قرؼ لسانو يف اإلنا  و٭تركو.  : والولوغ

 :مسألةفيدخا فيو من ر قو النج  م فلمر الشارع بيلسلو تفهَتاً لوم  
م و سػافر فضػبلتور ق الكلب ٧ت  م ومثلو بقيئ فضبلتو مػن بػوؿ وروث مػن بػاب أو  م وكػذا رقوبتػو و 

 ىو مذىب ٚتهور الفقها  .

                                                 

 ( .ٜٜٕٛ( رإلم ) ٔ)
 (.ٜٕٚ( ومسلم رإلم )ٕٚٔالبخاري رإلم ) (ٕ)
 (.ٗ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٖ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

219 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٜٔ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

الَعػػَرؽ الػػذي  : أيم : أف الرقوبػػئ- خبلفػػاً للجمهػػور - واختػػار شػػيخ اإلسػػبلـ وىػػو مػػذىب أن ،نيفػػئ
دـ تػرجيح ىػذا القػوؿ يف الكػبلـ علػى شػعر  كوف على شعر الكلب معفٌو عنػو م وأف شػعر الكلػب قػاىر م وتقػ

 ا١تيتئ .
والقػػوؿ بنجاسػػئ ىػػذه الرقوبػػئ فيػػو ،ػػرج ومشػػقئ م وال  سػػلم عػػادًة أصػػحاب الصػػيد بػػالكبلب مػػن مػػ  

 الكبلب فيصيبهم من عرإلها م وتلخَت البياف عن وإلا اٟتاجئ ال ٬توز م وىذا القوؿ ىو الراجح .
 [إحداىا بالتراب] : قولو
م  (ٔ) " أولىػػن أو أخػػراىن " : ١تػػا وبػػا يف روا ػػئ الًتمػػذيم وال األخػػَتةم وف األو وال  شػػًتط أف تكػػ 

١تػػػػا وبػػػػا يف م وىػػػػذا  ػػػػدؿ علػػػػى عػػػػدـ اشػػػػًتاط التقييػػػػد بػػػػاألو  م و إف كػػػػاف األفضػػػػا أف تكػػػػوف األو  بػػػػالًتاب
 وىو ا١تذىب .م ولك   ليت ا١تا  بعده فينظفوم  (ٕ)" أولىن بالتراب " : الصحيحُت

٘تر يلػػو بػالًتاب م و إ٪تػػا عػّد الػػًتاب  : فمعنػاه (ٖ)" وَعفِّػػروه الثامنػَة فػػي التػػراب"  :    مسػػلمو أمػا ،ػد
 فهو جن  آخر .م ألنو وإف ُوجد مع إ،دى اليلسبلت؛ وامنئ

 إلياساً على الكلب .م إ،داىن بالًتابم أف ٧تاسئ ا٠تنز ر كذلك ٬تب أف تيلسا سبعاً  : وا١تذىب
 فتيلسا كما تيلسا سافر النجاسات .م ا٠تنز ر كنجاسئ  َته أف ٧تاسئ : وذىب اٞتمهور إ  
واختػاره شػيخنا الشػيخ ٤تمػد بػػن عثيمػُت رٛتػو اهلل م وذلػك ألف العلػئ يف وجػوب  سػػا م وىػو الصػواب 

إال أف تكوف م وال  صح القياسم  َت معقولئ ا١تعٌت : أيم ٧تاسئ الكلب يف اإلنا  سبعاً إ،داىن بالًتاب تعبد ئ
 ا١تعٌت .  العلئ معقولئ 
  [وأجزئ عن التراب َأْشناَف ونحوه] : قولو

 ألنو يف معٌت الًتاب م فيلحق النظَت بنظَته . : إلالوام كالصابوف
فػػبل  صػػح القيػػاس م م والعلػػئ تعبد ػػئ كمػػا تقػػدـم ألف الشػػارع إلػػد خصػػص الػػًتاب؛ ويف ىػػذا القيػػاس نظػػر

 تذىب إال باستعماؿ الًتاب .ال م وإلد ذكر بع  البا،ثُت أف يف لُعاب الكلب دودة شر فيئ
واختػػاره م وأنػػو ال ٬تػػزئ سػػوى الػػًتاب م وىػػو أ،ػػد الػػوجهُت يف مػػذىب اإلمػػاـ أٛتػػدم وىػػذا ىػػو الػػراجح

 شيخنا الشيخ ٤تمد رٛتو اهلل . 

                                                 

 (.ٜٔالًتمذي رإلم )  (ٔ)
 (.ٜٕٚ( ومسلم رإلم )ٕٚٔ( البخاري رإلم )ٕ)
 (.ٕٓٛ) مسلم رإلم  (ٖ)
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وىػػو ظػػاىر اٟتػػد   م إال فيمػػا  ضػػره م أنػػو ال بػػد مػػن اسػػتيعاب احملػػا بػػالًتاب مػػع مزجػػو با١تػػا  : واعلػػم
م وعلػػى ذلػػك  (ٔ) " إ ا أمػػرتكم بػػأمر فػػأتوا منػػو مػػا اسػػتطعتم"  : د ا١تػػاؿ م وٟتػػد  للنهػػ  عػػن إفسػػا؛ الػػًتاب

 ما  سمى تراباً ولو  سَتاً م وىو ا١تذىب . : أيم فيكف  فيما  ضره الًتاب مسماه
 [وفي نجاسة غيرىما سةع بال تراب] : قولو
  َت الكلب وا٠تنز ر .  : أي [: ٧تاسئ  َت٫تا]إلولو:  

 وإال زاد ،ىت تنق  .م إف ،صا ُّا اإلنقا م  َت الكلب وا٠تنز ر سبع  سبلتفيجب  سا ٧تاسئ 
وإلد ذكره ا١توفق يف " ، " أُِمْرنا بغسل األنجاس سةعاا " : ١تا روى ابن عمر رض  اهلل عنهما إلاؿ : إلالوا

   ال أصا لو .إنو ي ٬تده ُّذا اللف  م فاٟتد  : وي  َػْعزُه م وإلاؿ الشيخ األلباين رٛتو اهللم ا١تيلٍت "
أف ابن عمر رض  اهلل عنهمػا  –فيو أ وب بن جابر وىو ضعيف  –لكن روى أبو داود بقسناد ضعيف 

فلػم ، والغسُل من الجنابة سةَع ِمرار ، وَغْسُل الةوؿ من الثوب سػةَع ِمػرار، " كان  الصالُة خمسين : إلاؿ
الجنابػة مػرة ، وَغْسػل الةػوؿ مػن الثػوب َأْسأؿ حتى ُجعل  الصالة خمساا ، والغسل مػن  أزؿ رسوؿ اهلل 
 . (ٕ)مرة واحدة " 

 واٟتد   ال  صح كما تقدـ .م نسخ األمر بيلسا النجاسئ سبعاً  : وفيو
م والشػيخ عبػد الػرٛتن بػن سػعديم وىػو اختيػار ا١توفػق مػن اٟتنابلػئ م وشػيخ اإلسػبلـم وعن اإلماـ أٛتد 

 فيها  سلئ وا،دة تذىب بعُت النجاسئ وأورىا . أنو ٬تزئ : ر،م اهلل اٞتميع والشيخ ٤تمد بن عثيمُت
عػن دـ اٟتػي   صػيب  ١تا وبا يف الصحيحُت من ،د   أٝتا  بنػا أن بكػر م وإلػد سػللا النػيب 

عػدداً م  وي  شًتط النيب ، (ٖ)ثم تصلي فيو "، ثم تنضحو، ثم تَػْقُرصو بالماء، َتُحت و"  : فقاؿ  م الثوب
وعػػدماً م فقػػد ،كمنػػا علػػى ىػػذا الثػػوب بلنػػو ٧تػػ  لوجػػود ىػػذه النجاسػػئ م فػػقذا واٟتكػػم  ػػدور مػػع علتػػو وجػػوداً 

وىػػو مػػا -ألف ىػػذا الثػػوب إ٪تػا ،كػػم عليػػو بػالتنج  ؛ زالػا بيلسػػلئ وا،ػدة وذىػػب أورىػػا فػقف احملػػا  كػػوف قػاىراً 
 فقف احملا  فهر .م لوجود ىذه النجاسئ م فقذا ذىبا بيلسلئ وا،دة- سمى بالنجاسئ اٟتكميئ 

 زاد ،ىت ٭تصا اإلنقا  .م وا،دة وإف ي تنق 
دإلّػػو وإلّلبػػو ،ػػىت م فػػقف ي ٯتكػػن لِِثَقػػٍا و٨تػػوهم وال بػػد مػػن العصػػر ،ػػىت  نفصػػا ا١تػػا  الػػذي تشػػرَّبو الثػػوب

  ذىب أكثر ما فيو من ا١تا  .

                                                 

 (.ٖٖٚٔ( ومسلم رإلم )ٕٛٛٚالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٕٚٗأبو داود رإلم ) (ٕ)
 (.ٜٕٔ( ومسلم رإلم )ٕٕٚالبخاري رإلم ) (ٖ)
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 –١تػػػا وبػػػا يف مسػػػند أٛتػػػد وسػػػنن أن داود ؛ فػػػقف بقػػػ  مػػػا  عجػػػز عػػػن إزالتػػػو مػػػن ر ػػػح ولػػػوف فػػػبل  ضػػػر 
وإلػد رواه عنػو أ،ػد العبادلػئ م وروا ػتهم عنػو ،سػنئ ألهنػم رووا عنػو م من ،د   ابن ٢تيعػئ وىوم واٟتد   ،سن

فقف ي َ ْذىب  : أف خولئ رض  اهلل عنها إلالا للنيب -إلبا اختبلقوم ولو شواىد من الشرع تدؿ على معناه 
 .(ٔ)ول أضرؾ أثره "، أكفيك الماءإلاؿ: " م أوره ؟

م أو  سػػػا  ػػػده مػػػن النجاسػػػئم مػػػن الػػػدـ الػػػنج م  وبقيػػػا ٛتػػػرة الػػػدـفػػػقذا  سػػػا الثػػػوب مػػػثبلً  : وعليػػػو
فقنو معفو عنو ١تا تقدـ م لعجزه عن إزالئ ذلك إال على وجو  شق أو  ضر باحملام وبقيا رافحئ النجاسئ يف  ده

. 
 إف ي تزؿ النجاسئ إال بو .م و٨تو٫تام أو ا١تلحم أف  ضيف إ  ا١تا  األشناف-وىو ا١تذىب -وال ٬تب 

 ولسهولئ إزالتو .م لداللتو على بقا  عُت النجاسئم ا الفعم فيضر بقاؤهوأم
  [ول أطهر متنجس بشمس ول رأح ول دلك] : قولو

وال بػػالر ح م ولػػو زالػػا النجاسػػئ وي  بػػَق م بالشػػم م أو  ػػَت ذلػػكم أو أرضم ال  فهػػر ا١تتػػنج  كثػػوب
ة الػذي ٮتػ  يف األرض بالػدلك بػالًتاب م وال  فهػر ٢تا أور م وكذلك ال  فهر أسفا النعا م وال ذ ا ووب ا١ترأ

 وىذا ىو ا١تذىب.م فبل بّد من  سا ذلك كلو با١تا  الفهورم الش   الصقيا كالسكُت وا١ترآة والزجاج ٔتسحو
 وتقدـ الكبلـ على ىذا يف باب ا١تياه وأنو ال  ز ا النج  الفارئ  َت ا١تا  الفهور .

مػن أف احملػا  فهػر  : وشػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػئم وىو اختيار اَّػد موتقدـ ذكر ما ذىب إليو أبو ،نيفئ
كنػ  أبيػْ  فػي المسػجد فػي "  : ١تا روى البخػاري وأبػو داود مػن ،ػد   ابػن عمػر رضػ  اهلل عنهمػام بذلك

وكن  فتىا شابااا َعَزباا ، وكان  الكػالب تَػةُػوؿ وتُػْقةػل وتُػْدبر فػي المسػجد فلػم أكونػوا  عهد رسوؿ اهلل 
 فدؿ على أف األرض تفهر بالشم  والر ح .م (ٕ)" ف شيناا من  لكأرشو 

فػ ف رأ  فػي ، " إ ا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر : إلاؿ ؤتا وبا يف سنن أن داود أف النيب 
 .  (ٖ) وليصّل فيهما "، نَػْعليو َقَذراا أو َأَ  ا فلَيْمسحو

سػوا  كػاف ذلػك م   بق ٢تا أور م فػقف احملػا  فهػرأف النجاسئ إذا زالا من احملا بلي مز ا وي : فالراجح
 أو با١تواد ا١تفهرة األخرى  َت ا١تا  . م أو بالشم م أو بالر حم بالدلك

 [ول استحالة] : قولو

                                                 

   (.ٖ٘ٙ( وأبو داود رإلم )ٚٙٚٛمسند أٛتد رإلم ) (ٔ)
 (.ٕٖٛ( وأبو داود )ٗٚٔ( والبخاري رإلم )ٜٖٛ٘مسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
 (.ٓ٘ٙأبو داود رإلم )  (ٖ)
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ٖتػػوؿ مػػن ،ػػاؿ إ  ،ػػاؿ م كتحػػوؿ الػػدـ والصػػد د واللحػػم مػػن  : أيم االسػػتحالئ مػػن اسػػتحاؿ الشػػ  
  رماد ودخاف م فها  فهر ىذا الش   النج  ُّذه االستحالئ ؟ وكتحوؿ الروث النج  إ م ا١تيتئ إ  تراب

 أنو ال  فهر .  : ا١تذىب
هنػى  " : ٔتا رواه أبو داود والًتمذي وابػن ماجػو و َت٫تػا عػن ابػن عمػر رضػ  اهلل عنهمػا إلػاؿ  : واستدلوا

إف شػا  اهلل  –بػاب األقعمػئ وسػيليت الكػبلـ علػى ىػذه ا١تسػللئ يف، (ٔ) " عن أكا اٞتَّبلَّلئ وألباهنا رسوؿ اهلل 
 وإ٪تا هن  عنها لنجاستها . : إلالوا؛ -

كما هنى عن مػا م وإ٪تا ذلك ٠تب  مفعمهام ألنو لي  يف اٟتد   أهنا ٧تسئ؛ وىذا االستدالؿ ضعيف
  لكا اٞتيف .

وبػػو إلػػاؿ ابػػن عمػػر رضػػ  اهلل عنهمػػا  م وىػػو ا١تػػذىبم مث إف اٞتبللػػئ إذا ُ،بسػػا وبلوػػئ أ ػػاـ م فقهنػػا تفهػػر
 كما سيليت إف شا  اهلل. 
أف االستحالئ تفهر ُّا  : وتلميذه ابن القيم إ م وىو اختيار شيخ اإلسبلـم ومالكم وذىب أبو ،نيفئ

 ألهنا باالستحالئ تكوف عيناً أخرىم وىو روا ئ عن أٛتد .  ؛ األعياف
أو م هػرت كػػًتابوألف الشػارع إلػد ،كػػم بنجاسػتها ١تػا فيهػػا مػن ا٠تبػ  م فػػقذا ٖتّولػا إ  عػُت أخػػرى ق

 أو  َت ذلك من األعياف الفاىرة م ألنو ي  بقى من العُت األو  اسم  وال وصف . م أو رمادم ملح
م بنقػا الػًتاب وي  ػلمر النػيب م (ٕ)أمػر بنػبش مػا فيػو مػن إلبػور ا١تشػركُتم ١تا بٌت مسجده وألف النيب 

 القوؿ بلف دـ اآلدم  ٧ت  م وىو ا١تذىب .ومن ا١تعلـو أف الدـ والصد د إلد ٖتوؿ إ  تراب م وىذا على 
 ؛ ألنو ي  بق للنجاسئ اسم وال معٌت . ما ذىب إليو أىا القوؿ الثاين : فالراجح
  [غير الخمرة] : قولو

 فقهنا إف انقلبا بنفسها خبلً َقُهرت .
  : وإلد اختلف العلما  يف ٧تاسئ ا٠تمر

 أف ا٠تمر ٧ت  .  : فذىب اٞتمهور إ 

                                                 

 (.ٜٖٛٔ( وابن ماجو رإلم )ٗٔٛٔ( والًتمذي رإلم )ٖ٘ٛٚاود رإلم )أبو د  (ٔ)
 (.ٕٗ٘( ومسلم رإلم)ٕٖٜٖ-ٕٛٗ( البخاري رإلم)ٕ)
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والرج  ىو  : م إلالوا(ٔ)چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  چ   بقولو تعا :  : واستدلوا

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  چ : النج  م كما إلاؿ تعا 

 . (ٕ) چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ٌئ ال ،سػيئ لداللػئ اإلٚتػاع علػى أف ٧تاسػتها معنو ػم واألنصابم وا١تيسرم وي نقا بنجاسئ األزالـ : إلالوا

. 
وىػػذا ىػػو اختيػػار شػػيخ اإلسػػبلـ م و،كػػ  ىػػذا القػػوؿ إٚتاعػػاً م ولكػػن ،كا ػػئ اإلٚتػػاع منتقضػػئ بوجػػود 

 ا١تخالف . 
وربيعػػئ م م والليػػ  بػػن سػػعدم وا١تػػزينم أف ا٠تمػػر قػػاىر م وىػػو إلػػوؿ داود : وذىػػب بعػػ  أىػػا العلػػم إ 

 والشيخ ٤تمد بن عثيمُت . م و٦تن اختاره الصنعاين
 ،ىت  قـو دليا النجاسئ .م بلف األصا يف األشيا  الفهارة : واستدلوا

منادأػػػا  فَػػَأَمَر رسػػػوؿ اهلل  " : و١تػػا وبػػا يف البخػػػاري ومسػػلم عػػػن أنػػ  بػػػن مالػػك رضػػػ  اهلل عنػػو إلػػػاؿ
ُتهػػا، اخػػرج فأىرِقهػػا : فقػػاؿ لػػي أبػػو طلحػػة : قػػاؿ، أل ِإف الخمػػر قػػد ُحّرمػػ  : أنػػادب ، فخرجػػ  فَػَهَرقػْ

  : م واالستدالؿ ُّذا اٟتد   من وجهُت (ٖ) "  مدأنةَفَجرت في ِسَكِك ال
م عن البوؿ يف قر ػق النػاس كمػا تقػدـولذا هُن  م أف إراإلئ النجاسات يف قر ق الناس ٤تـر : الوجو األوؿ

 ولو كانا ا٠تمر ٧تسئ ١تا جاز أف تُراَؽ يف قرإلات الناس .
من أصاب ويابو  نجاسئ م وي  لمر النيب أنو  صيب ا١تاش  عادًة ما على األرض من ال : والوجو الثاين

 ش   من ا٠تمرة أف  يلسا ووبو م وتلخَت البياف عن وإلا اٟتاجئ ال ٬توز . 
إف فعا ذلك كاف ١تصلحئ شرعيئ راجحئ م وى  إظهار ترؾ ىذا احملـر الذي إلد اعتاد عليو  : وإلد  قاؿ

وأف م وإف كاف ٧تساً م حئ الظاىرة جاز أف  راؽالعرب وألِفوه م ويف ذلك تشجيع للناس على تركو م فلهذه ا١تصل
 ي  لمر بيلسا ما  صيب الثياب منو اكتفاً  بداللئ اآل ئ على النجاسئ . النيب 

م (ٗ) چپ   ڀ  ڀ  ڀچ   : فقوؿ اهلل تعا م لكن لي  يف اآل ئ ما  دؿ على النجاسئ
 .وال  لـز أف  كوف ٧تساً ،سّياً م ىو القذر : والرج  يف ليلئ العرب

                                                 

 (.ٜٓ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.٘ٗٔ(سورة األنعاـ آ ئ )ٕ)
 (.ٜٓٛٔ( ومسلم رإلم )ٕٗٙٗالبخاري رإلم ) (ٖ)
 (.ٜٓ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٗ)
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  : وذلك لقر نتُتم و ا١تراد بالرج  ىنا الرج  ا١تعنوي

ٻ  ٻ         چ : فقػػاؿ سػػبحانوم أف اهلل جػػا وعػػبل عفػػف علػػى ا٠تمػػر مػػا ٧تاسػػتو معنو ػػئ : القر نػػئ األو 

 باإلٚتاع م فكذلك ا٠تمر . م ٧تسئ ا١تعٌتم وىذه الثبلوئ قاىرة العُتم (ٔ)چپ  پ  پ  پ

 : ال  قػػػاؿ فيهػػػام والنجاسػػػئ اٟتسػػػّيئ قبيعيػػػئم (ٕ) چ پ   ڀ  ڀ  ڀچ   : إلولػػػو : القر نػػػئ الثانيػػػئ

١تػػا يف ا٠تمػػر مػػن إلقػػا  ؛  ػػدؿ علػػى أف النجاسػػئ معنو ػػئ چ ڀ  ڀ  ڀچ  فقولػػو:م إهنػػا مػػن عمػػا الشػػيفاف
 وىذا من عما الشيفاف .م وترؾ ذكر اهلل والصبلةم العداوة والبيلضا  بُت الناس
 لرج  ا١تعنوي .أف الرج  ىنا ىو ا : فعلى ذلك الراجح

ومػن ذلػك العفػور  مفا٠تمرة قاىرة ،سياً م فقذا أصاب البدف أو الثػوب منهػا شػ   ي  ػنج   : وعليو
 ا١تصنوعئ من الكحوؿ كالكولونيا .

: إف اٟتشيشئ قاىرة م و ىػ  كػا٠تمرم وىػو مػذىب -كما يف " اإلنصاؼ "   -وإلد إلاؿ بع  اٟتنابلئ 
 األ،ناؼ والشافعيئ. 

 ٧تسئ .   أهنا : وا١تذىب
ألف ٧تاسػتها لشػػدلا ا١تسػػكرة م  : إلػػالوا؛ أف ا٠تمػر إذا ٖتّولػػا بنفسػها إ  خػػا  قهػرت : ومسػللئ البػػاب

 وإلد زالا .
 كذلك النجاسئ إذا استحالا فقد كانا مستخبثئ مث زاؿ خبثها .    : واٞتواب على ذلك أف  قاؿ

وال م (ٖ)ذا إلػػوؿ عمػػر كمػػا يف البيهقػػ واعلػػم أف ا٠تمػػر إذا ٗتللػػا بنفسػػها قهػػرت بقٚتػػاع العلمػػا  م وىػػ
  علم لو يف ىذه ا١تسللئ ٥تالف.

 فقهنا تفهر .  م لو نُقلا من إنا  إ  آخر  فتخللام ال لقصد التخليا : و كذا على ا١تذىب
"  : إلػاؿم : ستا عن ا٠تمر تُػتََّخُذ َخبلًّ ؟١تا وبا يف مسلم أف النيب ؛ أما إذا ُخللا فهذا الفعا ٤تـر

 ألف الشرع أمرنا بقراإلتها وهنى عن ٗتليلها .؛ ال ٬توز ذلك م و ال ٭تا أف تفعم : أي، (ٗ) "ال 
 فها ى  قاىرة أـ ٧تسئ ؟ م فقف ُخللا بفعا ا١تكلف وإَلْصِده

 أهنا ال تفهر .  : وا١تذىبم ٫تا إلوالف يف مذىب أٛتد و َته : إلوالف ألىا العلم
                                                 

 (.ٜٓ(سورة ا١تافدة آ ئ )ٔ)
 (.ٜٓافدة آ ئ )(سورة ا١تٕ)
 (.ٖٜٛٓٔ( السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٖ)
 (.ٖٜٛٔمسلم رإلم ) (ٗ)
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 [ف ف ُخلل  أو تنجس دىن مائع لم أطهر] : قولو
 م وىو مذىب أن ،نيفئ ومالك . وإف كانا ال ٖتام أهنا تفهر : -وىو إلوؿ يف ا١تذىب  - والراجح

م ال  فهػرفقنػو م إذا وإلعػا ٧تاسػئ يف دىػن مػافع ولػو كػاف كثػَتاً  [أو تػنج  دىػن مػافع ي  فهػر] : إلولو
 سوا  تيلَت بالنجاسئ أـ ي  تيلَت .

والبػاإل   كػوف قػاىرا م وىػذا ىػو ا١تشػهور يف م مػا ،و٢تػاأُلقيػا و م وإف كاف جامداً ووإلعػا فيػو النجاسػئ
 مذىب اٟتنابلئ .

ٔتػػا رواه أٛتػػد وأبػػو داود والًتمػػذي والنسػػاف  مػػن ،ػػد   معمػػر عػػن الزىػػري عػػن سػػعيد بػػن  : واسػػتدلوا  
إف كػاف جامػداا فألقوىػا  " : فقػاؿم ستا عن فلرة وإلعػا يف ٝتػن أف رسوؿ اهلل   ا١تسيب عن أن ىر رة 

 . (ٔ) ها ، وإف كاف مائعاا فال تقربوه "وما حول
أف ا١تافعػات كا١تػا  م وعلػى ذلػك  : والشػيخ ابػن سػعدي إ م واختػاره شػيخ اإلسػبلـم وذىب أبو ،نيفئ

 فبل تنج  إال بالتيلَت م و إف تيلَّتت فزالا النجاسئ ٔتعاٞتتها أو بنفسها قهرت .
ن عبيػد اهلل بػن عبػداهلل بػن عتبػئ عػن ابػن ٔتا روى البخاري من ،د   سػفياف عػن الزىػري عػ : واستدلوا

" ألقوىػا  : فقػاؿم عنهػا فُسػتا النػيب م إلػاؿ يف فػلرة سػقفا يف ٝتػن فماتػا عباس عػن ميمونػئ أف النػيب 
 بُت ا١تافع  واٞتامد . وي  فرؽ النيب ، (ٕ) وكلوه "، وما حولها

فلو م وىػػػو إلػػوؿ قاففػػػئ مػػػن وابػػن مسػػػعود م رواه عنهمػػػا اإلمػػاـ أٛتػػػد يف مسػػام وىػػذا مػػػذىب ابػػن عبػػػاس
فتلقى النجاسئ وما ،و٢تا و نظر يف الباإل  م فقف كاف متيلَتاً بالنجاسئ فهو م السلف م فبل فرؽ بُت جامد ومافع

 ٧ت  م وإف ي  تيلَت قعمو أو لونو أو ر٭تو بالنجاسئ فهو قاىر . 
كمػا إلػاؿ شػيخ اإلسػبلـ   –رجاؿ بلنو معلوؿ م فقف َمْعَمراً باتفاؽ علما  ال : وأجابوا عن اٟتد   األوؿ 

كثػػَت اليللػػػ  علػػػى الزىػػري م وىػػػذا مػػػن  لفػػو عليػػػو م فػػػقف اٟتفػػاظ عػػػن الزىػػػري  رووه عػػن ابػػػن عبػػػاس بػػػاللف    –
وىػػو وىػػم م السػابق كمػػا يف البخػاري م و لػػ  معمػػر فلسػنده إ  أن ىر ػػرة م وفػرؽ بػػُت اٞتامػػد وا١تػافع كمػػا تقػدـ

م وابػن القػيمم وابػن تيميػئم والػدارإلفٍتم وأبػو ،ػامجم والًتمػذيم ريكمػا إلػرر ذلػك البخػام و ل  منػو علػى الزىػري
 و َتىم من أىا العلم م فاٟتد   ضعيف معلوؿ  .

 ما ذىب إليو أىا القوؿ الثاين .  : وعلى ذلك فالراجح
  [وإف خفي موضع نجاسة غسل حتى ُأجـز بزوالو] : قولو

                                                 

 (.ٜٛٚٔرإلم ) ( والًتمذيٕٖٗٛ( وأبو داود رإلم )ٕٛ٘ٗ( والنساف  رإلم )ٜٕٙٚٙ( مسند أٛتد رإلم )ٔ)
 (.ٖٛ٘٘البخاري رإلم ) (ٕ)
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 يلسػػػا احملػػػا وجوبػػػاً ،ػػػىت  تػػػيقن زواؿ  فقنػػػوم إف خفػػػ  موضػػػع ٧تاسػػػئ يف بػػػدف أو وػػػوب أو بقعػػػئ ضػػػيقئ
النجاسئ م فقذا تيقن أهنا يف أسفا الثػوب مػثبلً  سػا أسػفلو كلػو م وإذا ي  َعلػم موضػعها مػن الثػوب  سػلو كلػو 

 وي  تحّر . 
٬توز التحري يف ا١تذيم واختار شػيخ اإلسػبلـ ويف  ػَت ا١تػذيم واختػاره شػيخنا الشػيخ ٤تمػد بػن  : وعنو

 عثيمُت.
 فبل ٬تب عليو  سلها كلها م و صل  ،ي  شا  و ال  تحرى .م البقعئ واسعئ كالفضا  و إذا كانا

 .(ٔ)"و لَيَتحرَّ الصَّواَب فْليُِتمَّ عليو"  : ٟتد  م أنو  تحرى : والراجح
  [وأطهر بوؿ غالـ لم أأكل الطعاـ بنضحو] : قولو
 بلػغ م وتقابلػو اٞتار ػئ وىػ  الصػبيئ  ىو الصيب الذي ي : واليلبلـم أي دوف  اففو [: بوؿ  بلـ] : إلولو

 اليت ي تبلغ . 
 ػػذاؤه لػػنب أمػػو أو  َتىػػا م وال  لكػػا الفعػػاـ لشػػهوة واختيػػار م وال  : أي [: ي  لكػػا الفعػػاـ] : وإلولػػو

  عت  امتصاصو ما  وضع يف فمو من ٘تر وكسرة خبز و،لوى وابتبلعو لذلك َأْكبلً .
 اليلمر وا١تكاورة يف صب ا١تا  م وال  شًتط العصر .  : يأم ىو الصب : النضح [: بنضحو] : وإلولو

 مػػا وبػػا يف مسػػند أٛتػػد وسػػنن أن داود والًتمػػذي والنسػػاف  بقسػػناد صػػحيح أف النػػيب  : ودليػػا ذلػػك
 .  (ٕ) "أُػْغسل من بوؿ الجارأة وأُػْنضح من بوؿ الغالـ "  : إلاؿ

بابن لها لػم أأكػل  جاءت النةي أنها "  : ووبا يف الصحيحُت من ،د   أـ إلي  رض  اهلل عنها
 : م ويف روا ػئ ١تسػلم " فدعا بماء فنضحو ولم أغسػلو، فةاؿ على ثوبو، في حجره فأجلسو النةي ، الطعاـ

 . (ٖ)" فدعا بماء فصّةو عليو" 
م : أف بػػوؿ اليلػػبلـ  نتشػػر يف ا١توضػػع-واهلل أعلػػم -واٟتكمػػئ مػػن التفر ػػق بػػُت بػػوؿ اليلػػبلـ وبػػوؿ اٞتار ػػئ 

 فتعظم ا١تشقئ بوجوب  سلو .م لوو كثر ٛت
 ألف ،رارة الذكر ٗتفف من ننت البوؿ .؛ وألف بوؿ األنثى أننت من بوؿ الذكر

إذا كػػاف القػػ   مػػن  ػػبلـ ي  لكػػا الفعػػاـ م وىػػذا مبػػٍت علػػى مػػا ذىػػب إليػػو  : أيم إليتُػػو : و قػػاس عليػػو
 ٚتهور العلما  من أف الق   ٧ت  .

                                                 

 (.ٕٚ٘( ومسلم رإلم )ٔٓٗالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٕ٘٘( وابن ماجو رإلم )ٖٗٓ( والنساف  رإلم )ٔٚ( والًتمذي رإلم )ٖ٘ٚداود رإلم )( وأبو ٕ٘ٛٚٙ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
 (.ٜٛٙ( ومسلم رإلم )ٖٕٕالبخاري رإلم ) (ٖ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

227 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٕٚ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 ا١تعدة عن قر ق الفم. ىو ما ٮترج من الفعاـ من  : والق  
أنػػػو ٧تػػػ  م إلياسػػػاً  علػػػى البػػػوؿ واليلػػػاف  م ّتػػػامع أف كليهمػػػا أصػػػلو قعػػػاـ إلػػػد  : وٚتهػػػور العلمػػػا  علػػػى

 فكاف ٧تساً كالبوؿ واليلاف  م م استحاؿ يف اٞتوؼ إ  الننت والفساد
ألف ؛ أف القػ   لػي  بػنج  م واختػاره الشػوكاين : وىػو مػذىب الظاىر ػئ إ م وذىب بع  أىا العلػم

  –فقهنػػا م األصػػا يف األشػػيا  الفهػػارة م وإلياسػػو علػػى البػػوؿ واليلػػاف  لػػي  أو  مػػن إلياسػػو علػػى ا١تخػػاط والعػػرؽ
 وىذا ىو األصح.م وى  متحللئ من الفعاـم ٗترج من البدف وإلد ظهر فيها ننت وفساد –كذلك 

ا تَػْغِسػػل ثوبػػك مػػن الةػػوؿ إنمػػ " : إلػػاؿ لػػو وأمػػا  مػػا روى الػػدارإلفٍت والبيهقػػ  عػػن عمػػار بػػن  اسػػر أف النػػيب 
 فاٟتد   ضعيف م وإلد ضعفو البيهق  والدار إلفٍت .( م ٔ) " والغائط والمنِّي والدـ والقيء

ػػع عػػن "  : إلػػاؿ والعػػرؽ وا١تخػػاط قػػاىر باالتفػػاؽ م ويف الصػػحيحُت أف النػػيب   ػػَع أحػػدكم فليتَػَنخا فػػ  ا تَػَنخا
وىػذا يف ،  (ٕ) ثوبػو ثػم َمَسػح بعضػو علػى بعػض " فتَػَفػل فػي، ف ف لم أجد فليقل ىكذا، أساره تح  قدمو

 الصبلة م وإزالئ النجاسئ من الثوب يف الصبلة فرض .
  [وأعفى في غير مائع ومطعـو عن أسير دـ نجس من حيواف طاىر] : قولو

 من ما  وز ا و٨تو٫تا .  [: يف  َت مافع]إلولو: 
 كعجُت .  [: ومفعـو]وإلولو: 
 عرفاً .  [: عن  سَت]وإلولو: 
ولػػو دـ ،ػػي  أو نفػػاسم ال إف كػػاف مػػن سػػبيا إلبػػا أو دبػػرم وكػػذلك مػػا تولػػد مػػن  [: دـ ٧تػػ ]وإلولػػو: 

 فُيعفى عن  سَته.م الدـ من إليح أو صد د
وكػدـ صػيد م ي  ػلمر بيلسػلو ألف النػيب ؛ ىو ا،ػًتاز مػن الػدـ الفػاىر كػدـ الشػهيد [: ٧ت ] : وإلولو

بقى يف عروإلها م وكذلك دـ الذباب والبعوض و٨تو٫تػا ٦تػا ال وما  م وما  كوف على صفافح ٟتم الذبيحئم البحر
  سيا دمو م فقنو قاىر . 

 فقنو ال  عفى عن  سَت دمو .م ال ٧ت  م كالكلب [: من ،يواف قاىر] : وإلولو
وبالقيود م أنو ال  عفى عن  سَت النجاسات األخرى إال الدـ : وىو ا١تذىبم وظاىر كبلـ ا١تؤلف

 السابقئ .

                                                 

 (. ٓٗ( والسنن الك ى للبيهق  رإلم )ٔ( رإلم )ٕٚٔ/ٔ( الدارإلفٍت )ٔ)
 (والف  لو.ٓ٘٘( ومسلم رإلم )٘ٓٗالبخاري رإلم ) (ٕ)
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أنو  عفى عن  سَت سافر   : -اهلل رٛتهما  -وىو مذىب أن ،نيفئ م اإلسبلـ واختار شيخ
 ١تشقئ التحرز عنو م واختاره الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل .م سوا  كانا يف مافع أو  َتهم النجاسات

  وذلك إلياساً على النجاسئ ا١تعفو عنها يف موضع االستجمار م فقف االستجمار ال  ػذىب أوػر النجاسػئ
م سػاتكما ىو معلـو م وما  بق  بعد العُت معفو عنو م وإلد عف  عنو ١تشقئ التحرز منو م فكذلك عامئ النجا

 ١تشقئ التحرز منها . م  عفى عن  سَتىا
 اليسَت عرفاً . : وا١تراد باليسَت

مػلكوؿ كػدـ الشػهيد م ودـ م النجاسئ عند عامئ أىا العلم م إال ما استثنتو األدلئ : واألصا يف الدما 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  : لقولػػو تعػػا م والػػدـ  ػػَت ا١تسػػفوحم اللحػػم البحػػري

ۓ     ۓ  ﮲   چ " أي ٧تػػػػػػػػػػػػ  " چ ے   ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے

 . (ٔ)چ ﮳  ﮴  ﮵
لقولػو م كدـ اٟتي م إال ما استثٍتم أف الدما  كلها قاىرة : إ  وىو اختيار الشوكاينم وذىب الظاىر ئ

 : فهػػػذا  ػػػدؿ علػػػى أف دـ اٟتػػػي   : إلػػػالوا، (ٕ) " وتصػػػلي فيػػػو، ثػػػم تنضػػػحو، ثػػػم تقرصػػػو بالمػػػاء، " تحتػػػو
والنفػػػاس ٧تػػػ  م وأمػػػا مػػػا ي  ػػػرد الػػػدليا بنجاسػػػتو فهػػػو قػػػاىر م واسػػػتدلوا  باألصػػػا م فػػػقف األصػػػا يف األشػػػيا  

 الفهارة .
أف اهلل عػػز  : آل ػػئ ىػػو الػػنج  اٟتسػػّ  م وذلػػكمػػا ذىػػب إليػػو عامػػئ العلمػػا   فػػقف الػػرج  يف ىػػذه ا : والصػػواب

وىػػو رجػػ  م عفػػف عليهػػا الفسػػق الػػذي أُىػػا بػػو ليلػػَت اهللم وجػػا ١تػػا ذكػػر ىػػذه الثبلوػػئ و،كػػم عليهػػا بالرجسػػيئ
أ٧تػػاس م وٟتػػم ا٠تنز ػػرم والػػدـم فا١تيتػػئم الػػرج  اٟتسػػ  : أف ا١تػػراد بػػالرج  يف الثبلوػػئ : معنػػوي م فُعلػػم مػػن ذلػػك

 ٢تذه اآل ئ الكرٯتئ .
إال دـ اٟتػػي  والنفػػاسم وا٠تػػارج مػػن السػػبيام وىػػو اختيػػار شػػيخنا م : أف دـ اآلدمػػ  قػػاىر(ٖ)واألظهػػر

أصػػابو سػػهم وىػػو  " أف رجػػبلً مػػن أصػػحاب النػػيب  : ١تػػا تقػػدـ يف سػػنن أن داود - رٛتػػو اهلل -الشػػيخ ٤تمػػد 
ُعػػد أف ال م (ٗ)"  مػػع النػػيب م وكػػاف ذلػػك يف  ػػزوة ذات الرإلػػاعم فنزعػػو ومضػػى يف صػػبلتوم  صػػل  ومثػػا ىػػذا  َػبػْ

                                                 

 (.٘ٗٔ( سورة األنعاـ آ ئ )ٔ)
 (.ٜٕٔ( ومسلم رإلم )ٕٕٚبخاري رإلم )ال (ٕ)
 (.ٓٗٗ/ ٔ( وىو إلوؿ الشيخ ٤تمد رٛتو اهلل يف الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع )ٖ)
 ( سبق ٗتر٬تو.ٗ)
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 البخػػاريومػا زاؿ ا١تسػلموف  صػػلوف يف جرا،ػالم مكمػا إلػاؿ ذلػػك اٟتسػن البصػري  رٛتػو اهلل يف م  بلػغ النػيب 
 .(ٔ)وتقدـ يف نواإل  الوضو م معلقاً 

  [وعن أثر استجمار بمحلو] : قولو
ال  عفػػى عنػػو إذا تعػػدى لؤلدلػػئ الػػيت تقػػدما يف بػػاب االسػػتنجا  م و م أي ٔتوضػػع االسػػتجمار [: ٔتحلػػو]
 أو صفحيت الدبر .م كالسراو ا م كما لو َعرِؽ وساؿ العرؽ ووصا إ  سراو لوم أو الثوبم إ  البدف

مػػن السػػراو ا وصػػفحيت  ي  ػػلمر بيلسػػلو والنػػيب م وىػػذا القػػوؿ ضػػعيف م ألف ىػػذا  كثػػر ،صػػولو عػػادةً 
م واختػػار ىػػذا القػػوؿ ابػػن إلػػيم اٞتوز ػػئم ن أٛتػػدوتػػلخَت البيػػاف عػػن وإلػػا اٟتاجػػئ ال ٬تػػوز م وىػػو روا ػػئ عػػالػػدبر م 

 والشيخ ٤تمد بن عثيمُت . م والشيخ عبد الرٛتن بن سعدي
  [ول أنجس اآلدمي بالموت] : قولو

 ال  نج  اآلدم  من مسلم وكافر با١توت . 
 متفق عليو .  (ٕ) " إف المؤمن ل أنجس " : إلوؿ النيب  : ودليا ذلك

٧تسػػاً ي تكػػن ىنػػاؾ فافػػدة مػػن  سػػلو م فػػقف  سػػا ا١تيػػا  ػػدؿ علػػى  ولػػو كػػافم ولوجػػوب  سػػا ا١تيػػا
 قهارتو م والكافر آدم  مثلو .

فػػدؿ علػػى أهنػػا ٧تاسػػئ م فهػػو لشػػركهم بػػاهلل تعػػا م (ٖ) چٿ  ٿ   ٿ  چ  : وأمػػا إلولػػو تعػػا 
 معنو ئ  . 

وأَلَمػػر م ذلػػك ١تػػا جػػازم ولػػو كػػاف الكفػػار أ٧تاسػػاً ،سػػاً م وألف اهلل أبػػاح نكػػاح الكتابيػػات وأكػػا قعػػامهم
 الناس أف  يلسلوا أ د هم من عرإلهم ورقوبتهم م وىو مذىب ٚتهور أىا العلم . النيب 

  [وما ل نفس لو سائلة متولد من طاىر] : قولو
ىػػػ  الػػدـ م وىػػػذا معػػروؼ يف ليلػػػئ  : أي مػػا ال دـ لػػػو م فػػالنف  ىنػػا [: ومػػا ال نفػػػ  لػػو سػػػافلئ]إلولػػو: 

 . وذلك ألف إلواـ النف  بالدـ؛ العرب
م والػذبابم فقنػو ال  سػيا دمػو م كػاٞترادم أو جرحم فقذا إلُتام أي لي  لو دـ  سيا [: سافلئ] : و إلولو

 ٦تا ال دـ لو سافا .م و َت ذلكم والبعوض

                                                 

 (.ٕٛٔ/  ٔالبخاري معلقاً ) ٔ))
 (.ٖٔٚ( ومسلم رإلم )ٕ٘ٛالبخاري رإلم )  (ٕ)
 (.ٕٛ( سورة التوبئ آ ئ )ٖ)
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بػػػلف  كػػػوف متولػػػداً مػػػن قػػػاىر م  فػػػقف تولػػػد مػػػن ٧تػػػ   م ىػػػذا إليػػػٌد معتػػػ  [: متولػػػد مػػػن قػػػاىر] : وإلولػػػو
 . فهو ٧ت م كحشرات بيوت ا٠تبل  و٨توىا

 أف االستحالئ ال تفهر ُّا األعياف النجسئ م والراجح خبلفو كما تقدـ . : وىذا متفرع من
 فقنو قاىر ،ياً وميتاً .م سوا  تولد من قاىر أو من ٧ت م فكا ما ال نف  لو سافلئ : وعلى ذلك

 دـ سافا .  وىذه لي  ٢تام ىو الدـ : واٟتكم بنجاستهام والعلئ عند ٚتاىَت العلما  من ٖترًن ا١تيتئ
، " إ ا َوقَػػػع الػػػذ باب فػػػي إنػػػاء أحػػػدكم : إلػػػاؿ أف النػػػيب م مػػػا يف البخػػػاري : وإلػػػد دؿ علػػػى ذلػػػك

 وىذا ىو مذىب ٚتهور الفقها  . ،(ٔ) " وفي اآلخر ِشفاءا ، ف ف في َأَحد َجَناحيو َداءا ، ثم ليَػْنػزِْعو، فليَػْغِمْسو
  [طاىر – إلاؿإ  أف  –وبوؿ ما أؤكل لحمو وروثو ومنّيو ] : قولو

 .و َتىا   م والصيدم والدجاجم واٟتماـم كبهيمئ األنعاـم قاىرٌ م ومنّيوم وروووم بوؿ ما  ؤكا ٟتمو
فكػػا ذلػػك قػػاىر م ١تػػا وبػػا يف الصػػحيحُت م وسػػافر فضػبلتوم و٥تاقػػوم ودمعػػوم ر قػػو : وأو  مػن ذلػػك 

أف َأْذىةوا  فأمرىم النةي ، المدأنةفاْجتووا ، َقِدـ ناس من ُعْكل أو ُعرأنة"  : إلاؿ عن أن  بن مالك 
أف  شػربوا مػن أبوا٢تػا  ولو كانا ٧تسئ ١تػا أمػرىم النػيب ، (ٕ) " فيشربوا من أبوالها وألةانها، إلى إبل الصدقة

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  : لقولو تعػا م ولو على جهئ التداويم م ألف النج  ٭تـر أف  ُْفَعم

وي  ػػػػلمرىم م (ٖ) چ ھ  ھ ے  ے    ھ   ھ  ہ  ہ    ہ    ۀ    ۀ  ہ     ڻ  ڻ
 فدؿ ذلك على أهنا قاىرة .م أف  يلسلوا أوانيهم النيب 

لتنجسػػا بػػو اٟتبػػوب الػػيت م وألف البقػػر تػػدوس األرض للػػزرع و٭ُتصػػد ُّػػا م ولػػو كػػاف بو٢تػػا ورووهػػا ٧تسػػاً 
 تدوسها .
ومعلػـو أف مرابضػها ال ٗتلػو مػن ، (ٗ)"صلوا في مػرابض الغػنم " : إلاؿ و١تا وبا يف مسلم أف النيب  

 فدؿ على أنو قاىر . م بوؿ وروث يف العادة
 وسافر الفضبلت .م والر قم والدمعم ا١تٍتّ  : وأو  من البوؿ والروث

 فقنو ٧ت  باتفاؽ العلما  .  : وبوؿ اآلدم م أما بوؿ ما ال  ؤكا ٟتمو

                                                 

 (.ٕٛٚ٘البخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٔٚٙٔ( ومسلم رإلم )ٖٖٕرإلم ) البخاري (ٕ)
 (.٘ٗٔ( سورة األنعاـ آ ئ )ٖ)
 (.ٖٓٙمسلم رإلم )  (ٗ)
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م رواه الػدارإلفٍت (ٔ) "فقف عامػئ عػذاب القػ  منػو م استنػزىوا من البوؿ " : يف بوؿ اآلدم   إلاؿ النيب 
 . وىو ،د   ،سن

 . (ٕ) كاف ال  ستنػزه من البوؿ " " : فيمن  عذب يف إل ه –كما يف الصحيحُت   – وإلاؿ 
وىػػو بػػوؿ اآلدمػػ  م ويف روا ػػئ م البػػوؿ ا١تعهػػود : " أؿ" فيهػػا عهد ػػئ م وا١تػػراد بػػذلك : ولفظػػئ البػػوؿ ىنػػا

 . " " من بولو : البخاري
م والبيلػام واٟتمػارم كبػوؿ السػبعم بوؿ ما ال  ؤكا ٟتمو م با ىو أو  منو يف ىذا اٟتكػم : و قاس عليو

 ٦تا ال  ؤكا ٟتمو .م و َتىام والفلرةم وا٢ترة
  [ومنّي اآلدمي] : قولو

 وتلميذه ابن القيم . م واختاره شيخ اإلسبلـم مٍت اآلدم  قاىر م وىو مذىب الشافعيئ أ ضاً 
رُكػػو مػن ثػػوب النةػػي   " : مػػا وبػا يف مسػػلم عػن عافشػػئ رضػ  اهلل عنهػػا إلالػا : لػكودليػا ذ  كنػػُ  أفػْ

 .  (ٖ) فيصلي فيو "، فَػرْكاا 
َ ْسػػُلُا ا١تػػٍت  " كػػاف رسػػوؿ اهلل  : ويف مسػػند أٛتػػد بقسػػناد صػػحيح عػػن عافشػػئ رضػػ  اهلل عنهػػا إلالػػا

وال م م والػػنج  ٬تػػب  سػػلو (ٗ)مث  صػػل  فيػػو " م بسػػاً و٭َتَت ػػو مػػن ووبػػو  ام مث  صػػل  فيػػوم مػػن ووبػػو ِبعِػػْرؽ اإْلذِخػػر
 أو السلا .م  كف  فيو الفرؾ

 أنو ٧ت  .  : وا١تالكيئ إ م وذىب األ،ناؼ
أغسػل  كػاف النةػي   " : ٔتػا وبػا يف الصػحيحُت مػن ،ػد   عافشػئ رضػ  اهلل عنهػا إلالػا  : واستدلوا

 و سلو  دؿ على أنو ٧ت  .   : م إلالوا( ٙ) " كن  أغسل المني من ثوب النةي وإلالا: " م (٘) " المني
وىػػذا ال م وكانػػا عافشػػئ رضػػ  اهلل عنهػػا تيلسػػلو تػػارةً م ٔتػػا تقػػدـ مػػن وبػػوت الَفػػْرؾ و السَّػػْلا : و ُػػرّد عليػػو
  قتض  تنجسو .

فػبل  ليػق ْتكمػئ م ومنهم أنبيا  اهلل ورسلو والصد قوف والشهدا  والصػاٟتوفم مث إنو أصا خليقئ بٍت آدـ
 بل أف  كوف ٧تساً .اهلل جا وع

                                                 

 (.ٕ( رإلم )ٕٚٔ/  ٔ) ( الدارإلفٍتٔ) 
 (.ٕٜٕ( ومسلم رإلم )ٕٙٔالبخاري رإلم ) (ٕ)
 (.ٕٛٛمسلم رإلم )  (ٖ)
 (.ٜٕ٘ٓٙمسند أٛتد رإلم )  (ٗ)
 (.ٜٕٛ( ومسلم رإلم )ٖٕٓالبخاري رإلم )  (٘)
 (.ٕٛٛ( ومسلم رإلم )ٜٕٕ) البخاري رإلم  (ٙ)
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 وي  رد دليا صر ح  دؿ على ٧تاسئ ا١تٍت . م مث إف األصا يف األشيا  الفهارة
  [ورطوبة فرج المرأة] : قولو

 ىذا ىو ا١تذىب م وىو إلوؿ الشافع .م رقوبئ فرج ا١ترأة قاىرة
 إلياساً على ا١تٍت .  : إلالوا 

أنػػػو سػػػلؿ م ،ػػػد   ز ػػد بػػػن خالػػػد اٞتهػػٍت١تػػا وبػػػا يف الصػػػحيحُت مػػن م أنػػػو ٧تػػػ  : وعػػن اإلمػػػاـ أٛتػػد
، أتوضأ كمػا أتوضػأ للصػالة " : إلاؿ عثمػافم أرأ ا إذا جامع الرجا امرأتو وي ٯُتْنِ  : إلاؿ عثماف بن عفاف 
 . ٝتعتو من رسوؿ اهلل  : إلاؿ عثمافم (ٔ) " وأغسل  كره

 .فهو منسوخ ١تا تقدـ يف باب اليلسا  أتوضأ كما أتوضأ للصالة ""  : أما إلولو
ي  ػػلمر النسػػا    ألف النػػيب م فهػػو لبلسػػتحبابم ٦تػػا أصػػاب ا١تػػرأة : أي [: و يلسػػا ذكػػره] : وأمػػا إلولػػو

 بيلسا ىذه الرقوبئ مع ،اجتهن إ  البياف م وتلخَت البياف عن وإلا اٟتاجئ ال ٬توز .
مػن أنو  ػنق  الوضػو  م فػقذا سػاؿ مػن فرجهػا انػتق  وضػوؤىا م ألنػو خػارج  : وٚتهور أىا العلم على

 أو  َت معتاد .م سوا  كاف معتاداً م وكا خارج من السبيلُت  نق  الوضو م السبيلُت
 ما  أبي  مًتدد بُت ا١تذي والعرؽ . : ورقوبئ فرج ا١ترأة

  [وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاىر] : قولو
ف  شػػرب ا٢تػػر مػػن فضػػلتو م كػػل : أيم بقيػػئ الفعػػاـ أو الشػػراب  : ىػػو بقيػػئ الشػػ   م وا١تػػراد بػػو : السػػؤر

 فهو قاىر.م و بقى فيو بقّيئم إنا 
١تا وبا عند ا٠تمسئ بقسناد صحيح أف النيب ؛ فسؤر ا٢ترة وما دوهنا يف ا٠تلقئ من الفَت والدواب قاىر

  فهذا  دؿ على أهنا ليسا ، (ٕ) " إ٪تا ى  من الفوافُت عليكمم إهنا ليسا بنج  " :-يف ا٢ترة  –إلاؿ
 بنج  .

 و،شرات األرض .م واٟتيئم كالفلرةم أو كاف دوهنام كا ما ماولها يف ا٠تلقئ  : و قاس عليها
م وإ٪تػػا عللػػو بكوهنػػا مػػن الفػػوافُت علينػػام وىػػذا القيػػاس فيػػو نظػػر م ألف الشػػارع ي  علػػا ذلػػك ْتجمهػػا 

احملػا   ىىػو الػذي ُ كثػر الػًتدد علػ : والفّواؼ، " " إهنا من الفوافُت عليكم : لقولوم فيشق التحرز من ٧تاستها
. 

 با ألف األصا يف األشيا  الفهارة .خلقتها صحيح م ال ٢تذا القياس م والقوؿ بفهارة ما ماوا ا٢ترة يف 

                                                 

 (.ٖٚٗ( ومسلم رإلم )ٜٚٔالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٖٚٙ( وابن ماجو )ٕٜ( والًتمذي رإلم )ٛٙ( والنساف  رإلم )٘ٚ( وأبو داود رإلم )ٕٕٕٛ٘مسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
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فػػػقف ر قهػػػا  فهػػػر إذا قػػػاؿ الفصػػػا م كمػػػا إلػػػرر ىػػػذا شػػػيخ م كفػػػلرة ميتػػػئم فػػػقف أكلػػػْا ا٢تػػػرة شػػػيتاً ٧تسػػػاً 
َّػػد م وكػػذلك أفػػواه األقفػػاؿ م وُّيمػػئ واختػػاره ام و ػػَته مػػن أىػػا العلػػم م وىػػو إلػػوؿ يف مػػذىب أٛتػػدم اإلسػػبلـ

 كما إلاؿ اَّد رٛتو اهلل .م  فهرىا الر قم األنعاـ
  [وسةاع الةهائم  والطير  والحمار األىلي والةغل منو نجسة: ]قولو

 كاألسد والذفب .  [: سباع البهافم]إلولو: 
 كالنسر والصقر .  [: والفَت]وإلولو: 
م البيلػا ا١تتولػد مػن اٟتمػار الو،شػ  ولد من اٟتمار األىل  م ٓتػبلؼأي البيلا ا١تت [: والبيلا منو]وإلولو: 

 فهو قاىر م ألف اٟتمار الو،ش  قاىر .
 فسباع البهافم والفَت ٧تسئ م ىذا ىو ا١تذىب .

سػتا عػن ا١تػا  ومػا  َػُنوبػو مػن الػدواب   : ما ورد عند ا٠تمسئ بقسناد صحيح أف النػيب  : ودليا ذلك
ػػباع ذلػػك   ولػػو كانػػا قػػاىرة لبػػُّت النػػيب ،  (ٔ) كػػاف المػػاء قلتػػين لػػم َأْحمػػل الخةػػث "" إ ا   : فقػػاؿم والسٍّ

 للسافا .
 : م ولقػاؿ لػو ١تػا أإلػرّه النػيب  م ولػو كانػا قػاىرةم " وما أنوبو من الدواب والسةاع"  : والشاىد إلولو

 إف السباع قاىرة وليسا بنجسئ .
 أهنا قاىرة . : وذىب الشافعيئ إ 

 م وأف األصا يف األشيا  ىو الفهارة . و٘تسكوا باألصا
تردىػػػا السػػػباع م ُسػػػتا عػػػن اٟتِيػػػاض الػػػيت تكػػػوف بػػػُت مكػػػئ وا١تد نػػػئ و١تػػػا روى ابػػػن ماجػػػو أف النػػػيب 

 َقُهػور "-مػا بقػى  : أي-ولنا مػا َ ػَ  م " ٢تا ما ٛتلا يف بفوهنا : فقاؿم وعن الفهارة منهام والكبلب واُٟتمر

 بو .لكن اٟتد   ضعيف ال ٭تتج م (ٕ)
 لقوة أدلتهم .م ما ذىب إليو اٟتنابلئ : والراجح

 أف اُٟتُمر األىليئ ٧تسئ م وكذلك البيلاؿ ا١تتولدة منها كما تقدـ . : وا١تذىب
م والشػػػيخ ٤تمػػػد بػػػن إبػػػراىيمم والشػػػيخ عبػػػد الػػػرٛتن ابػػػن سػػػعديم وصػػػا،ب اإلنصػػػاؼم واختػػػار ا١توفػػػق

أف اٟتمػػار  : وىػػو روا ػػئ عػػن أٛتػػد-ر،ػػم اهلل اٞتميػػع - والشػػيخ ٤تمػػد ابػػن عثيمػػُتم والشػػيخ عبػػد العز ػػز ابػػن بػػاز
وتػػػلخَت البيػػػاف عػػػن م وي  بػػػُت ٧تاسػػػتهام ألف اٟتمػػػر كانػػػا تركػػػب يف زمنػػػو ؛ يف اٟتيػػػاة : أيم والبيلػػا قػػػاىراف

                                                 

 (.ٚٔ٘( وابن ماجو رإلم )ٕ٘( والنساف  رإلم )ٚٙ( والًتمذي رإلم )ٖٙ( وأبو داود رإلم )٘ٓٙٗمسند أٛتد رإلم ) (ٔ)
 (.ٜٔ٘ابن ماجو رإلم )  (ٕ)
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فتقاس على ا٢ترة م وإليػاس اٟتمػار األىلػ  علػى ا٢تػرة أو  مػن إليػاس م و١تشقئ التحرز منهام وإلا ،اجتو ال ٬توز
 ألف اٟتمر األىليئ من الفوافُت علينا م با ا١تشقئ يف اٟتمار والبيلا أشد .؛ رة يف ا٠تلقئ عليهاما دوف ا٢ت

فا١تراد ٟتمها م ولذا فقنو ال ٭تا أكلها كما  ليت إف شا  م (ٔ) " إنها رجس " : وأما إلولو يف الصحيحُت
 اهلل يف كتاب األقعمئ .

 . (ٕ) " أغسل  كره وأتوضأ " : ق عليويف ا١تتف لقولو ؛ ا١تذي ٧ت  اتفاإلاً    : مسألة
 وال  كف  فيو النضح .م أف الواجب عند ٚتهور العلما  ىو اليلسا : واعلم

 ١تا وبا يف مسلم أف النيب ؛ أنو ٬تزئ فيو النضح : واختارىا شيخ اإلسبلـم وعن اإلماـ أٛتد روا ئ
 . (ٖ) "فرجك َتوضأ واْنَضح "  : إلاؿ

أنو  : ن أن داود والًتمذي بقسناد صحيح من ،د   َسْها بن ُ،نيفو١تا وبا يف مسند أٛتد وسن
أكفيك أف تأخذ  "  : فقاؿ النيب م ؟-أي من ا١تذي-فكيف ٔتا  صيب وون منو  : فقاؿ سلؿ النيب 
 فيكف  فيو النضح كبوؿ اليلبلـ الذي ي  لكا الفعاـ .،  (ٗ) "فتنضح بو ثوبك ، َكفاا من ماء

أغسػػػل  كػػػره  " : إلػػػاؿ ١تػػا وبػػػا يف ا١تسػػند وسػػػنن أن داود أف النػػيب ؛ ثيػػػُتو٬تػػب  سػػػا الػػذكر واألن
 وىو ا١تذىب .، (٘) وأنثييو "

 فقد أٚتع أىا العلم على ٧تاستو . : وأما الودي
ألف األصػػا يف النجاسػػات ىػػػو اليلسػػا م ولػػي  لػػػو ،كػػم ا١تػػذي يف جػػػواز م ٬تػػب  سػػػلو : فعلػػى ذلػػك

 يف إزالئ النجاسات م و ألنو ال  كثر فيشق  سلو كا١تذي . ألف ىذا ىو األصا؛ با ٬تب  سلوم النضح
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٕٖٔ٘( ومسلم رإلم )ٜٛٔٗالبخاري رإلم )  (ٔ)
 (.ٜٓٗٔ( ومسلم رإلم )ٜٛٔٗالبخاري رإلم ) (ٕ)
 (.ٖٖٓمسلم رإلم )  (ٖ)
 (. ٘ٔٔ( والًتمذي رإلم )ٕٓٔ( وأبوداود)ٖٜٚ٘ٔمسند أٛتد رإلم ) (ٗ)
 (.ٕٛٓ( وأبو داود رإلم )ٜٓٓٔمسند أٛتد رإلم )  (٘)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

235 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٖ٘ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

236 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٖٙ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 باب الحيض
 ،اض الوادي إذا ساؿ .  : السيبلف م ومنو : أصلو يف ليلئ العرب : اٟتي 

 رخيو ر،م ا١ترأة عند بلو ها م يف أوإلات معتػادة م وىػو دـ م دـ قبيعئ وِجِبّلئ : وأما يف االصفبلح فهو
 ود كلنو ٤تًتؽ كر و الرافحئ .أس

وى  أنو  ذا  للجنُت يف بفن أمو أونا  فًتة اٟتما  م و٢تذا ال ٖتي  اٟتاما م فػقذا  : خلقو اهلل ٟتكمئ
 وضعا جعلو اهلل لبناً  تيلذى بو الولد . 

واٟتػػػػي  تًتتػػػػب علػػػػى معرفػػػػئ أ،كامػػػػو أبػػػػواب كثػػػػَتة مػػػػن العلػػػػم م يف الفهػػػػارة والصػػػػبلة والصػػػػياـ واٟتػػػػج 
 ؽ و َتىا م فهو من أىم األبواب الفقهيئ . والفبل

  [ل حيض قةل تسع سنين ، ول بعد خمسين سنة] : قولو
والشػػروع يف م ال  عتػػ  ،يضػػا إذا كػػاف إلبػػا إكمػػاؿ تسػػع سػػنُت إلمر ػػئ : أي [: إلبػػا تسػػع سػػنُت]إلولػػو: 

فػػبل م ضػػاً م بػػا ىػػو دـ فسػػادفػػقف الػدـ ا٠تػػارج منهػػا ال  عتػػ  ،يم السػنئ العاشػػرة م فػػقذا ي  ػػتم للمػػرأة تسػػع سػػنُت
  ثبا بو البلوغ م وال  ًتتب عليو ش   من أ،كاـ اٟتي .

مج ٢تػا  : أيم وكذلك ال ،ي  بعد ا٠تمسػُت م فػقذا بليلػا ا١تػرأة ا٠تمسػُت [: و ال بعد ٜتسُت]وإلولو: 
 ىذا ىو ا١تذىب . م فبل  عت  ،يضاً م ونزؿ منها دـ كدـ اٟتي م ٜتسوف سنئ

 وال ،اضا بعد ٜتسُت سنئ .م  عرؼ أف امرأة ،اضا إلبا تسع سنُتبلنو ال  : واستدلوا
ألف عػػدـ العلػػم لػػي  ِعْلمػػاً بالعػػدـ م فػػقذا كػػاف بعػػ  الفقهػػا  ي  ػػبليلهم أف ؛ لكػػن ىػػذا الػػدليا ضػػعيف

 فبل  عٍت أف ىذا ي  قع .م أو بعدـ ٘تاـ ا٠تمسُتم امرأة ،اضا إلبا ٘تاـ التسع
 ىو إلوؿ ٚتهور الفقها  .م سع سنُتوالقوؿ بلف أإلا سن ٖتي  بو ا١ترأة ت

 فتقدـ أف ا١تذىب ىو ٘تاـ ٜتسُت سنئ .م وأما أك  سن ٖتي  بو ا١ترأة 
 ال ،ّد ألكثره . : وإلاؿ اٟتنفيئ والشافعيئ 

وال ألكثره م فقذا رأت ا١ترأة ما  صػلح أف  كػوف م أنو ال ،د ألإلا سن اٟتي  : و اختار شيخ اإلسبلـ
م وىػو أذىم ألف ىػذا الػدـ دـ ،ػي ؛ أو كػاف بعػد ا٠تمسػُتم ذلػك إلبػا التسػع ،يضاً فهو ،ي  م سوا  كػاف

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     چ  : فػدخا يف إقػبلؽ اآل ػئم وإلد توفرت فيو صفات اٟتي  الفبيعػ 

  .(ٔ) چ

                                                 

 (.ٕٕٕرة آ ئ )( سورة البقٔ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

237 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٖٚ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

أف العػػػادة إذا كانػػػا علػػػى ،ا٢تػػػا ي تتيلػػػَت بعػػػد  : و اختػػػار الشػػػيخ عبػػػد العز ػػػز بػػػن بػػػاز رٛتػػػو اهلل تعػػػا 
 فهو ،ي  .م ا٠تمسُت

ألف ؛ فقنػو  عتػ  دـ فسػادم أو بعدـ انضباقوم أو بعدـ استمرارهم و أما إذا تيلَتت العادة باختبلؼ الدـ
الدـ إذا كاف على صفتو فاعتبػاره دـ فسػاد ٖتّكػم ال دليػا عليػو م وىػو إلػوؿ ا١توفػق م و صػّوبو يف اإلنصػاؼ م و 

 لكنها مقيدة بالعرؼ .م مفلقئ ألف اآل ئ وإف كانام ىو روا ئ عن أٛتد م و ىو الراجح
إف كاف متيلَتاً باختبلؼ لونو أو استمراره أو  -فما تراه ا١ترأة يف سن ال ٖتي  مثلها فيو  : و على ذلك

 فلي  ْتي  . -عدـ انضباقو 
أف أإللو تسع سنُت من باب التقر ػب ال التحد ػد م وىػذا  : وماؿ إليو يف اإلنصاؼم و مذىب الشافعيئ

 القوؿ أظهر .  
  [ول مع حمل] : قولو

ألنػو خػارج ؛ فهػو دـ فسػاد م تتوضػل وتصػل م أي ال ،ي  مع ٛتا م فقذا رأت ا١تػرأُة الػدـ وىػ  ،امػا
 من السبيا فينق  الوضو  م وىو مذىب األ،ناؼ م وإلوؿ ٚتهور التابعُت .

 ابن القيم .وتلميذه م إ  أف اٟتاما ٖتي  م وىو اختيار شيخ اإلسبلـ : وذىب ا١تالكيئ والشافعيئ 
ڻ   ڻ  چ  فػػػدخا يف عمػػػـو اآل ػػػئ:م ألنػػػو دـ خػػػرج مػػػن الػػػر،م علػػػى الصػػػفئ ا١تعتػػػادة : إلػػػالوا

 . (ٔ) چڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     
إلػػاؿ يف َسػػيْب  ١تػػا وبػػا يف مسػػند أٛتػػد وسػػنن أن داود والًتمػػذي أف النػػيب ؛ والقػػوؿ األوؿ ىػػو الػػراجح

عػػن وط   فنهػػى النػػيب ، (ٕ) ْمػػل حتػػى تحػػيض "ول غيػػر  ات حَ ، ل ُتوطػػأ حامػػل حتػػى َتَضػػع"  : َأْوقػػاس
ا١تػرأة مػػن السػػبا ا ،ػىت تسػػت أ م أي ،ػػىت  علػم بػػرا ة رٛتهػػا مػػن اٟتمػام فػػبل توقػػل ،امػا ،ػػىت تضػػع ٛتلهػػا م وال 

 ،ىت ٖتي  م فيعرؼ باٟتي  أهنا  َت ،اما . -أي اليت ي  ظهر ٛتلها -توقل  َت ذات ٛتا 
 على عدـ اٟتما م وىذا  دؿ على أف اٟتاما ال ٖتي  .  فقد جعا الشارع اٟتي  عبلمئ : إلالوا

 " إ٪تا تعرؼ النساُ  اٟتمَا بانقفاع الدـ " . : إلاؿ اإلماـ أٛتد

                                                 

 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
  (.ٗٙ٘ٔ( والًتمذي رإلم )ٕٚ٘ٔ( وأبو داود رإلم )ٕٕٛٔٔ( مسند أٛتد رإلم )ٕ)
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-إلاؿ يف ،قو  و١تا وبا يف صحيح مسلم من ،د   ابن عمر رض  اهلل عنهما أف النيب  : إلالوا
فدؿ على م " أو حامالا "  : فقد إلاؿ : م إلالوا (ٔ) " ليطلقها طاىراا أو حامالا  ":-وإلد قّلق امرأتو وى  ،اف  

 أو ،امبلً  َت ،اف  . : ألهنا لو كانا ٖتي  لقاؿ ؛ أف اٟتاما ال ٖتي 
" إف الُحْةلػى ل  وىذا ىو إلوؿ عافشئ رض  اهلل عنها كما يف سنن الدارم  بقسناد صحيح أهنا إلالا: 
 ا ٥تالف . م وال  علم ٢ت(ٕ) " ف  ا رأت الدـ فلتغتسل ولتصلِ ، تحيض

و عتاد نػزوؿ الػدـ عليهػا م ىو فيما إذا رأت الدـ وى  ،اما : * اعلم أف ٤تا ا٠تبلؼ كما إلرر الفقها 
 كما  عتاد عليها إلبا اٟتما.

 ولي  ْتي  اتفاإلاً .م فهو خارج عن ٤تا ا٠تبلؼم أما خروج الدـ منها على صفئ  َت معتادة
  [أوماا وأقلو أـو وليلة، وأكثره خمسة عشر ] : قولو

 أإلا اٟتي   ـو وليلئ م أي أربع وعشروف ساعئ . :  [أإللو  ـو وليلئ]إلولو: 
 وأكثره ٜتسئ عشر  وماً .  

فهػػو دـ فسػػاد م فلػػو أهنػػا رأت اٟتػػي  ١تػػدة عشػػر سػػاعاتم وىػػو مػػذىب الشػػافعيئم و ىػػذا ىػػو ا١تػػذىب
 ولي  ْتي  م وما زاد على ٜتسئ عشر  وماً فلي  ْتي  . 

عػػادة أنػػو ال  وجػػد ،ػػي  أإلػػا مػػن  ػػـو وليلػػئ م وال أكثػػر مػػن ٜتسػػئ عشػػر  ومػػاً م إلػػاؿ بػػلف ال : واسػػتدلوا
 رأ ا من ٖتي  ٜتسئ عشر  وماً . : رأ ا من ٖتي   وماً م و٨توه كذلك عن الشافع  م وإلاؿ عفا  : عفا 

 وال ،د ألإللو .م أكثره ٜتسئ عشر  وماً  : وعند ا١تالكيئ
 عشرة أ اـ . وأكثرهم وأإللو عند األ،ناؼ وبلوئ أ اـ

وال ألكثػػره م فلػػو ،اضػػا سػػاعئ فهػػو ،ػػي  م ولػػو ،اضػػا أكثػػر م وإلػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ: ال ،ػػد ألإللػػو
وذلػك ألف األصػا يف الػدـ الػذي ٮتػرج مػن الػر،م أنػو م ما ي  كػن استحاضػئم من ٜتسئ عشر  وماً فهو ،ي 

م إلػد أقلػق ذلػك فيعمػا بققبلإلػوشارع  والم وي  دؿ دليا على أإللو وال على أكثرهم دـ ،ي  لو أ،كاـ اٟتي 
 واٟتكم  دور مع علتو وجوداً وعدماً م فقذا وجد الدـ على الصفئ ا١تعتادة فهو ،ي  .

و ذلػك ألنػو وإف كانػا اآل ػئ م وأف أكثػر اٟتػي  ٜتسػئ عشػر  ومػاً م ما ذىػب إليػو اٞتمهػور : و الراجح
 العػػادة ،ػػيٌ  أكثػػر مػػن ذلػػك م وعليػػػو وال  علػػم يفم مفلقػػئ ولكنهػػا تقيّػػد بػػالعرؼ ،يػػ  ال إليػػد ٢تػػا يف الشػػػرع

 ا١تذاىب األربعئ م و اختاره الشيخ عبد العز ز بن باز رٛتو اهلل .

                                                 

 (. ٕٖٖٚمسلم رإلم ) (ٔ)
 (.ٜ٘ٗالدارم  رإلم )( ٕ)



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

239 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٖٜ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

وإف كػاف أإلػا مػن  ػـو م و أما أنو ال ،د ألإللو فهو الظاىر م وأف ما رأتو ا١ترأة عادة مستمرة فهو ،ػي 
 ومذىب ا١تالكيئ م كما تقدـ .م سبلـو ىو اختيار شيخ اإل -إف إُلدٍّر وإلوع ذلك م و إال فهو نادر -و ليلئ 

 [وغالةو س  أو سةع] : قولو
  الب اٟتي  ستئ أ اـ أو سبعئ . 

إلػاؿ َٟتْمنػئ بنػا   ًتمذي وابن ماجػو و ػَتىم أف النػيبما رواه اإلماـ أٛتد وأبو داود وال : ودليا ذلك
حتى إ ا رأأ  أنك ، ،  ثم اغتسليَتَحياضي ستة أأاـ أو سةعة أأاـ في ِعْلم اهلل "  : َجْحش رض  اهلل عنها
وصػػومي فػػ ف  لػػك ، أو أربعػػاا وعشػػرأن ليلػػة وأأااَمهػػا، فصػػلي ثالثػػاا وعشػػرأن ليلػػة، قػػد َطُهػػرِت واسػػتنقأتِ 

 . (ٔ)وَكما َأْطُهرف ميقاُت َحْيضهن وطُْهرىن"، كما َتحيض النساء، ُأجزئك ، وكذلك فافعلي في كل شهر
 " فتحيض  ستئ أو سبعئ أ اـ " : ." م وإلد إلاؿ إلبا ذلك…كما تحيض النساء "  : والشاىد إلولو

 [وأقل طهر بين حيضتين ثالثة عشر] : قولو
وال م ال بّد أف  كوف بُت اٟتيضئ واليت تليها أ اـ قهػر : أإلا الفهر بُت اٟتيضتُت وبلوئ عشر  وماً م أي

 تنقص عن وبلوئ عشر  وماً . 
فبل م ،اضا ستئ أ اـ م فثبلوئ األ اـ األو  ٘تاـ الفهرمث م مث قهرت عشرة أ اـم فلو أف امرأة ،اضا

 ووبلوئ األ اـ األخرى ،ي  .م فتصل  فيها م و كوف دـ فساد : وعليوم تعت  ،يضاً 
إين  : فقػاؿ أف رجػبلً جػا  إ  علػ  بػن أن قالػب  : ما رواه البخاري معلقاً والبيهق  : ودليا ذلك

 : فقػػػػػػػاؿم ُشػػػػػػػر ح د انقضػػػػػػػا عػػػػػػػديت م وعنػػػػػػػد علػػػػػػػ  إلػػػػػػػ : قلقػػػػػػػا امػػػػػػػرأيت فجػػػػػػػا ت بعػػػػػػػد شػػػػػػػهر فقالػػػػػػػا
وإل ، " إف جػػاءت بةطانػػة مػػن أىلهػػا مػػن العػػدوؿ أشػػهدوف أنهػػا حاضػػ  ثػػالث حػػيض : إلػػا فيهػػا م فقػػػاؿ 

 . (ٕ)" "قالوف : فقاؿ علي ، فهي كا بة
م شر  وماً مث قهرت وبلوئ عم وليلئوأإلا مدة للحي  ى   ـو وليلئ م فعلى ذلك ىذه ا١ترأة ،اضا  وماً  : إلالوا

فهػذه م مث قهػرتم مث ،اضػا  ومػام مث قهرت وبلوػئ عشػر  ومػاً م فهذه ٜتسئ عشر  وماً م مث ،اضا  وماً وليلئ
 أصبا . : ليلئ روميئ ٔتعٌت : وإلالوفم " إلالوف"  : إلاؿ لو عل م و١تا إلاؿ شر ح ذلكم وبلث ،ي 

 اٟتيضتُت . أنو  ال ،د ألإلا الفهر بُت : واختاره شيخ اإلسبلـم وعن اإلماـ أٛتد

                                                 

 (.ٕٚٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٛٔ( والًتمذي رإلم )ٕٚٛ( وأبو داود رإلم )ٕٗٗٔٚمسند أٛتد رإلم ) (ٔ)
 (.   ٖٓٔٔ( وسعيد بن منصور يف سننو رإلم )ٕٛٔ٘ٔ( بصييلئ )و ُذكر( والبيهق  يف السنن الك ى رإلم )ٖٖ٘/  ٔ) قاً ( البخاري معلٕ)
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وىػػػذا ٤تػػػي  م فتًتتػػػب عليػػػو  (ٔ)چ ہ  ہ  ہ  ھ چ وذلػػػك إلقػػػبلؽ اآل ػػػئ الكرٯتػػػئ:
 األ،كاـ الشرعيئ .

 أإلا الفهر ٜتسئ عشر  وماً . : و إلاؿ اٞتمهور
لػػػـز أف م ألف الشػػػهر ال ٮتلػػػو مػػػن ،ػػػي  و قهػػػر م و إذا كػػػاف أكثػػػر اٟتػػػي  ٜتسػػػئ عشػػػر  ومػػػا : إلػػػالوا 

  كوف أإلا الفهر كذلك .
 وإلد  كوف الشهر ناإلصاً .م ألهنا إلد ٖتي  إلبا ٘تاـ الشهر؛ ي  ببلـزو ىذا ل

 لؤلور ا١تتقدـ .؛ وىو إلوؿ إسحاؽم ما ذىب إليو اٟتنابلئ : و الراجح
 وبلوئ عشر  وماً . : وعامئ أىا العلم على التحد د م وأإلا ما إليا 

 إلقبلؽ اآل ئ .م من أنو ال ،د ألإللو : وأما ما ذكره شيخ اإلسبلـ
فنظرنػا إ  أإلاو ػا م والعرؼ إلػد جػرى بػلف للفهػر بػُت اٟتيضػتُت أإلػبلم أف اآل ئ تقّيد بالعرؼ : ٞتوابفا 
فقلنا ُّا م وألف أمر النسا  يف اٟتي  إ٪تػا  نضػب  بػذلك م فوجدنا أف أإلا مدة ى  وبلوئ عشر  وماً م أىا العلم

 م واهلل أعلم .

 [و ل حد ألكثره] : قولو
 د من النسا  من ال ٖتي  أصبلً .ألنو ُوج؛ وىذا باالتفاؽ

  [وتقضي الحائض الصـو ل الصالة، ول أصحاف منها، بل أحرماف] : قولو
وال م أنػػو ٭تػػـر علػػى اٟتػػاف  الصػػبلة والصػػـو وال  صػػحاف منهػػا م وتقضػػ  الصػػـو : أٚتػػع العلمػػا  علػػى

 تقض  الصبلة .
 .  (ٕ) "م ُتَصلِّ ولم َتُصم أليَس إ ا َحاَضْ  ل"  : إلاؿ ١تا وبا يف الصحيحُت أف النيب 

مػا بػاؿ اٟتػاف    : أهنا سللا عافشئ رض  اهلل عنهػا فقالػا : ووبا يف الصحيحُت من ،د   معاذة
ول ، فنػؤمر بقضػاء الصػـو، كنا نحيض على عهد النةي "   : فقالام تقض  الصـو وال تقض  الصبلة ؟

 . (ٖ) " نؤمر بقضاء الصالة

                                                 

 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
 (.ٜٚ( ومسلم رإلم )ٖٗٓالبخاري رإلم ) (ٕ)
 (.ٖٖ٘( ومسلم رإلم )ٕٖٔالبخاري رإلم ) (ٖ)
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والشػػر عئ إلػػد أتػػا برفػػع اٟتػػرج عػػن ا١تكلفػػُت م م ة تكثػػر فيشػػق إلضػػاؤىاأف الصػػبل : واٟتكمػػئ مػػن ذلػػك
 فق٪تا ىو شهر يف السنئ . م فقنو ال  شق إلضاؤهم ٓتبلؼ الصـو

"ىػػذا خػػبلؼ السػػنئ " م ٟتػػد     : وال  شػػرع ٢تػػا أف تقضػػ  الصػػبلة بػػا ىػػو بدعػػئ م إلػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد
ول نػؤمر بقضػاء الصػالة ، ؤمر بقضػاء الصػـوفنػ، كنا نحيض على عهد النةي "  : عافشئ رض  اهلل عنها

 ول تقضي الصالة " .، ما باؿ الحائض تقضي الصـو"  : " وإلوؿ ُمَعاذة
  [وأحـر وطؤىا في الفرج] : قولو

ىػػػو مكػػػاف اٟتػػػي  و٤تلػػػو م وىػػػو  : م واحملػػػي (ٔ) چہ  ہ  ہ  ھ  چ : لقولػػػو تعػػػا 
 وٕتب فيو الكفارة .م الفرج مكا١تبيا وا١تقيا

 . (ٕ)" اعتزلوا نكاح ُفروجهن" : -جر ر كما رواه ابن  –عباس رض  اهلل عنهما إلاؿ ابن 
 . (ٖ) اْصَنعوا كلا شيء إل الّنكاح " " : إلاؿ ووبا يف صحيح مسلم أف النيب 

م وٮتػاؼ تشػقق أنثييػو إف ي  فػلم واستثٌت الفقها  من بػو َشػَبق وال تنػدفع شػهوتو بػدوف الػوط  يف الفػرج
 اف  . وال ٬تد  َت اٟت
  [ف ف فعل فعليو دأنار أو نصفو كفارةا ] : قولو

ى  د نار أو نصف د نار م ١تا وبا  : ىذه كفارة وط  اٟتاف  مع اإلمث م فقف عليو الكفارة م والكفارة
، (ٗ) " َػَتصّدؽ بد نار أو نْصِف د نار"  : إلاؿ  يف الذي  ليت امرأتو وى  ،اف  عند ا٠تمسئ أف النيب 

 دؽ " خ  ٔتعٌت األمرم أي: تصدؽ بد نار أو نصفو؛ وا١تذىب ولو ْتافا لفو على ذكره."  تص : فقولو
أنو على التخيَت م وى  أشهر الروا تُت عن اإلماـ أٛتد م سوا  وقتها أوؿ اٟتػي  أو  : وظاىر ا١تذىب

 على التخيَت .م فعليو أف  تصدؽ بد نار أو نصفوم إلبا انقفاع الدـم آخره
واختػػاره  مفػػبل كفػػارة عليػػو م كمػػا ىػػو ا١تشػػهور يف ا١تػػذىب م نقفػػاع الػػدـ وإلبػػا اليلسػػافػػقف جامعهػػا بعػػد ا

 الشيخ عبد اهلل أبابفُتم ألهنا ليسا ْتاف  .
وىػذا ىػو م وتقدـ أنو ٮتَت بُت د نار أو نصفو كفارًة لوقتو اٟتػاف  م وال فػرؽ بػُت أوؿ اٟتػي  أو آخػره

 ا١تذىب .

                                                 

 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
 (.ٖٚٚٔ( وسنن البيهق  الك ى رإلم )ٖ٘ٚ/  ٗتفسَت الف ي )  (ٕ)
 (.ٕٓٚمسلم رإلم )  (ٖ)
 (.ٓٗٙ( وابن ماجو رإلم )ٜٕٛ( والنساف  رإلم )ٖٚٔ( والًتمذي رإلم )ٕٗٙ( وأبو داود رإلم )ٕٕٔٔمسند أٛتد رإلم ) (ٗ)
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فقنػو  تصػدؽ م يف إإلبػاؿ الػدـ : أيم إف وقتهػا أونػا  فػوراف الػدـ: أنػو -وىػو الػراجح -وعن اإلماـ أٛتد 
وىػػذا ىػػو مػػذىب ابػػن  م فعليػػو نصػػف د نػػار م عنػػد تقفعػػو والػػدـ أصػػفر : أيم بػػد نار م وإف وقتهػػا يف إدبػػاره

إ ا كػاف َدَمػاا  : "-كمػا يف سػنن الًتمػذي بقسػناد صػحيح   –عباس راوي اٟتد   ا١تتقدـ م فقد إلاؿ ابن عباس 
 (ٕ).(ٔ) " فدأناٌر ، وإ ا كاف َدَماا أَصْفَر فِنْصُف دأنارَأْحَمر 

والتخيَت على الصفئ اليت ذكرىا اٟتنابلئ ال أصا لػو يف الشػرع م كػلف ٮُتػَت بػُت إقعػاـ عشػرة مسػاكُت أو 
 ٜتسئ م فهذا ال أصا لو يف الشر عئ .  

أو بػالتحرًن م اٞتاىػا بػاٟتي أو م أو ا١تكػرهم أف الكفارة ٕتب ،ىت علػى الناسػ  : وا١تشهور يف ا١تذىب
. 

 أنو ال كفارة مع العذر . : واختاره ابن أن موسى من اٟتنابلئم وعن اإلماـ أٛتد
 ٓتبلؼ ترؾ ا١تلمور .م وا١تكرهم واٞتاىام ألف فعا احملظور  عذر بو الناس م وىو الراجح 

 ويف  ا ئ ا١تنتهى:  و تجو أو زىن.
 ظهر ا١تذىبم وأنو ٥تتص بوط  اٟتاف .وعن أٛتد روا ئ:  لـز بوط  دبرم واأل

 :  مسألة
 ألهنا مكلفئ كالرجا .م ا١ترأة إف كانا مفاوعئ فعليها كفارة أ ضاً م وىو ا١تذىب  
 [وأستمتع منها بما دونو] : قولو
" اصػنعوا كػا شػ   إال  : إلػاؿ ١تػا وبػا يف مسػلم أف النػيب م  ستمتع من اٟتاف  ٔتػا دوف الفػرج : أي

  .(ٖ) النكاح "
، (ٗ) " كاف إ ا أراد من الحائض شػيناا ألقػى علػى فَػْرجهػا ثوبػاا   أف النةي "  : ووبا يف سنن أن داود

 فهذا  دؿ: أف لو أف  باشرىا فيما سوى الفرج وىو مذىب اٟتنابلئ. و ستحب سًت فرجها وىو ا١تذىب. 
 كبئ . أنو ال ٬توز لو أف  باشرىا فيما بُت الس رَّة والر  : وذىب اٞتمهور إ 

فيُةاشػرني وأنػا ، أػأمرني فػأّتزر كاف رسوؿ اهلل "  : ْتد   عافشئ يف الصحيحُت إلالا : واستدلوا
 والظاىر أف اإلزار  يلف  الفخذ ن .  : م إلالوا (٘) " حائض

                                                 

 (.ٜٚٓٔ( وسنن النساف  الك ى رإلم )ٖٚٔالًتمذي رإلم )  (ٔ)
 وي أربع جرامات وربع اٞتراـ  م وإليمتو يف ىذا الوإلا ٨تو ٙتا٪تافئ لاير سعودي .والد نار :  مثقاؿ من الذىب م و سا( ٕ)
 (.ٕٖٓمسلم رإلم )  (ٖ)
 ( .ٕٕٚأبو داود رإلم )  (ٗ)
 (.ٖٜٕ( ومسلم رإلم )ٖٓٓالبخاري رإلم )  (٘)
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" اصػنعوا كػل  : ٭تما على  االستحباب م بدليا إلولو  إف ىذا الفعا من النيب  : واٞتواب أف  قاؿ
 أنو كاف  لق  على فرج اٟتاف  ووباً .  : و١تا وبا يف سنن أن داود، (ٔ) " شيء إل النكاح

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  : مذىب اٟتنابلئ م وىو ظاىر اآل ئ الكرٯتئ : فالراجح

"  : وىو الفرج م وإلد تقدـ إلوؿ ابن عباسم اعتزلوىن يف ٤تا اٟترث : أيم (ٕ) چہ  ہ  ھ   
 . (ٖ) اعتزلوا نكاح فروجهن "

 [وإ ا انقطع الدـ ولم تغتسل لم أةح غير الصياـ والطالؽ] : قولو
إذا انقفع الدـ عن ا١ترأة ففهرت من اٟتي  فيجب عليها اليلسا م ١تا وبا يف الصحيحُت أف النيب 

 فاليلسا ، (ٗ) "دع  الصبلة إلدر األ اـ اليت كنا ٖتيضُت فيهام مث ا تسل  وصل  "  : إلاؿ للمستحاضئ
 كاليلسا من اٞتنابئ.م جب باتفاؽ العلما من اٟتي  وا

 فقف أّخرت اليلسا فما الذي  باح ٢تا ؟ 
 . [لم أةح غير الصياـ والطالؽ] : قولو

فػؤلف ا١تػرأة إذا انقفػع دمهػا فقػد قهػرت مػن ،يضػها وأصػبحا كاٞتنػب م واٞتنػب  صػح  : أما الصػـو 
فا١ترأة إذا ، (٘) ثم أصـو "، من غير احتالـ كاف ُأْصةح ُجنُةاا "  : صومو م ١تا وبا يف الصحيحُت أف النيب 

إذا انقفع دمها إلُبيا أذاف الفجر ورأت الفهر فعليها أف تصـو م ،ىت لوي تيلتسا إال بعد أذاف الفجر م ألنػو ال 
  شًتط يف الصـو الفهارة من اٞتنابئ م فكذلك الفهارة من اٟتي .

ألف يف ذلػػػك ز ػػػادًة وتفػػػو بلً يف ؛ ؿ ،يضػػػهاالفػػػبلؽ م فقنػػػو إ٪تػػػا ،ػػػـر قػػبلؽ ا١تػػػرأة ،ػػػا  : ومثػػا الصػػػياـ
فيكوف يف ذلك ز ادة يف عدلا مفقذا قهرت من الدـ م مث ٖتسب وبلث ،ي م عدلا م ألهنا تنتظر ،ىت تفهر

 فقد زاؿ ىذا ا١تعٌت م فيجوز الفبلؽ كما ٬توز الصـو . م وبق  اليلسا الذي ىو فعلها
 
 

 :   مسألة 

                                                 

   (.ٕٓٚمسلم رإلم ) (ٔ)
 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٕ)
   (.ٖٚٚٔ ى رإلم )( وسنن البيهق  الكٖ٘ٚ/  ٗتفسَت الف ي )  (ٖ)
 (.ٖٖٖ( ومسلم رإلم )ٕٖ٘البخاري رإلم ) (ٗ)
 (.ٜٓٔٔ( ومسلم  رإلم )ٖٜٓٔالبخاري رإلم ) (٘) 
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١ترأة إذا قهػػرت مػػن اٟتػػي  وي تيلتسػػا فيحػػـر ِٚتَاعهػػا م وىػػذا ىػػو مػػذىب وال  بػػاح ٚتاعهػػا ،ػػىت تيلتسػػا م فػػا 
"  "م وإلػاؿ أٛتػد بػن ٤تمػد ا١تػروذي: ىػذا كاإلجمػاع مػنهم"  : وإلاؿ ابن ا١تنػذرم ومذىب عامئ العلما م اٟتنابلئ

 ال أعلم يف ىذا خبلفًا " .
 وإف ي تيلتسا . م الدـ با١تا إنو ٬توز وقؤىا إذا َقّهرت فرجها من  : وإلاؿ بع  أىا الظاىر كابن ،ـز

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  : إلػػػػػػاؿ تعػػػػػػا م ىػػػػػػو القػػػػػػوؿ األوؿ : والصػػػػػػواب

م (ٕ) چۓ  ڭ  چ : أي: ،ػػػىت  نقفػػػع الػػػدـ م إلػػػاؿ تعػػػا م (ٔ) چ   ھھ   ھ  ھ  ے  ے
 أة . فقهنا ليسا من صنع ا١تر م ٓتبلؼ الفهارة ا١تتقدمئم وىو فعٌا ٢تنم والتفهر: ىو تكلف الفهارة

ألف التفهػػر ا١تقػػروف م وعامػػئ أىػػا العلػػمم وىػػو إلػػوؿ ٣تاىػػدم ا تسػػلن : فػػاٞتمهور إلػػالوا: فػػقذا تفهػػرف أي
 : وا١تػػػػراد بػػػػوم (ٖ)چٿ  ٿ            ٿ  ٹ چ  : وإلػػػػد إلػػػػاؿ تعػػػػا م بػػػػاٟتي  م كػػػػالتفهر ا١تقػػػػروف باٞتنابػػػػئ

 اال تساؿ .

 با١تا  .  َ َسلن فروجهن : أيم (ٗ) چۓ  ڭ  چ  : وإلاؿ بع  أىا الظاىر
فلمرىػػا كيػػف م عػػن  سػػلها مػػن احملػػي  ٔتػػا وبػػا يف الصػػحيحُت  أف امػػرأة سػػللا النػػيب  : واسػػتدلوا

، هارب بها، فقالػ :  كيػف أتطهػر ِمْن ِمْسك فَتطَ  - أي إلفعئ من صوؼ -" خذب ِفْرصة  : وإلاؿم تيلتسا
، فاْجتذبتها إلػيّ  : ل  عائشةقا، " سةحاف اهلل تطهرب " : فقاؿ، كيف   : فقال ، " تطهرب بها " : فقاؿ
بػػقإلرار -وفسػرتو عافشػئ رضػ  اهلل عنهػا ، تطهػرب ""  : إلػاؿ فهنػا النػيب ، (٘) " تَػَتةاعػي بهػا أَثَػر الػدـ : فقلػ 
 بتتبع أور الدـ . - النيب 

وىػػو أ ضػػاً إلياسػػاً علػػى اٞتنػػب م فػػقف ٚتػػاع اٞتنػػب ٬تػػوز اتفاإلػػاً م وا١تػػرأة الػػيت إلػػد قهػػرت مػػن دـ اٟتػػي  
  سلها يف ،كم اٞتنب. وبق  

ألف التفهر يف كتاب اهلل ىو اال تسػاؿ م وعلػى ذلػك فػلمر النػيب ؛ ما ذىب إليو اٞتمهور ىو : والراجح
  ًألف  سا الفرج جز  من الفهارة واليت ى  اال تساؿ . م ا١ترأة بيلسا فرجها وتسميئ ذلك تفهرا 

 فهو ٥تالف للنص . : وأما إلياسهم
                                                 

 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٕ)
 (.ٙ( سورة ا١تافدة آ ئ )ٖ)
 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٗ)
 (.ٕٖٖ( ومسلم رإلم )ٖٗٔالبخاري رإلم ) (٘)
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 هنا تيلسا إلهراً وال نيئ ىنا للعذرم وال تصل  فيو.فقف امتنعا عن اليلسام فق
  [وتصلي تجلس أقلو ثم تغتسل والمةتدأة] : قولو

وي تكػن ،اضػا إلبػا م ى  ا١ترأة ترى الدـ ألوؿ مرة يف زماف ٯتكن أف  كػوف فيػو الػدـ ،يضػاً  : ا١تبتدأة
 ذلك .

 ها يف السنئ العاشرة .ىو أف تراه بعد شروع : وإلد تقدـ ذكر ا٠تبلؼ يف زمنو م وعلى ا١تذىب
وإف م مث تيلتسػػا وتصػػل م وىػػو  ػػـو وليلػػئم ٕتلػػ  أإلػػا اٟتػػي  [: ٕتلػػ  أإللػػو مث تيلتسػػا وتصػػل ]إلولػػو: 

 وىو  ـو وليلئ .  م ألف ا١تتيقن ىو األإلا : إلالوا؛ استمر نزوؿ الدـ
  [ف ف انقطع ألكثره فما دونو اغتسل  عند انقطاعو] : قولو

أو إلبلػػو م فقهنػػا تيلتسػػا وجوبػػاً عنػػد انقفاعػػو م ي  وىػػو ٜتسػػئ عشػػر  ومػػاً إذا انقفػػع ىػػذا الػػدـ ألكثػػر اٟتػػ
 ا تساالً آخرم ألنو  صلح أف  كوف ،يضاً . 

  [تكرر ثالثاا فحيض ف ف] : قولو
كسػتئ أ ػاـ يف  م با كاف مقداره وا،داً م إف تكرر الدـ على ا١تبتدأة يف وبلوئ أشهر وي ٮتتلف وإلا نزولو

 فتجل  ىذا العدد يف الشهر الرابع.م با ُّذا العدد عادلافتثم فهو كلو ،ي م كا شهر
ويف الثػػاين م كػػلف ٖتػػي  يف الشػػهر األوؿ ٜتسػػئ أ ػػاـم فػػقف ي تكػػن أ ػػاـ الػػدـ يف ىػػذه األشػػهر متسػػاو ئ

م فقف األربعػئ متضػمنئ للثبلوػئ م وكػذلك ا٠تمسػئ إلا ألنو إلد تكررويف الثال  وبلوئ أ اـم فيحكم باألم أربعئ أ اـ
 فتكوف عادلا وبلوئ أ اـ . م للثبلوئمتضمنئ 

  [وتقضي ما وجا فيو] :قولو
وتيلتسا عند انقفاعو مرًة أخرى م وما فعلتو مػن م مث تيلتسا وتصل  وتصـوم تقدـ أهنا ٕتل   وماً وليلئ

 الواجبات بعد اليـو والليلئ فعليها إلضاؤه .
مث تيلتسػػػا وتصػػػل  م كػػػ   ومػػػاً وليلػػػئ٬تػػػب أف ٘ت : امػػػرأة ابتػػػدأت بعشػػػرة أ ػػػاـ م فعلػػػى ا١تػػػذىب : فمػػػثبلً 

وتصـو يف وبلوئ أشهر م فقذا وبا ٢تا بعد مض  وبلوػئ أشػهر أف ،يضػها عشػرة أ ػاـ م فيجػب عليهػا أف تقضػ  
 فقهنا ال ٬تب  إلضاؤىا .م واعتكافها الواجب م ٓتبلؼ الصبلةم وكذا قوافهام صـو ىذه األ اـ اليت صامتها

 العبد ال  ؤمر بالعبادة مرتُت .وىذا  دؿ على ضعف ىذا القوؿ م ألف  
وال  شًتط م ما ي ٭تكم عليها بلهنا مستحاضئم أهنا ٕتل  ما داـ أهنا ترى الدـ : واختار شيخ اإلسبلـ

وال  شػًتط أف م وتكػوف ىػ  عادلػام فقهنػا ٕتلػ  ىػذه األ ػاـ العشػرة كلهػام فقذا ابتدأت بعشػرة أ ػاـ مػثبلً م تكرره
ي  ػػلمر مػػن ابتػػدأت يف عصػػره   م وىػػذا ىػػو الػػذي عليػػو عمػػا النسػػا  م والنػػيب تتكػػرر يف الشػػهر الثػػاين والثالػػ



 

 
 

 

 ىػٖٛٗٔانتهى الشيخ من مراجعتو يف عاـ 
 

 

  (الطهارة شرح زاد المستقنع  ) كتاب
 هـ4103

 

 

 هللا  هلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

246 

 الزاد / موقع يعني بدروس

w w w . a l - z a d . c o m 
 

ٕٗٙ 

 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

م يد بتكرار ذلك م وكذلك يف القػرآفبلف ٕتل   وما وليلئ عن الصبلة ،ىت  تكرر وبلوئ أشهر م با أقلق وي  ق
 فظاىر إقبلؽ القرآف والسنئ أهنا ٘تك  مدة خروج الدـ .

،كػم بػلف أإلػا اٟتػي   ػـو وليلػئ م وإلػد ذكػر شػيخ  أف النػيب  مث إف ىذا التحد د بيـو وليلئ  قتض  
وروا ػئ م ٖتد ػد يف ذلػك موىػو إلػوؿ ٚتهػور العلمػا  اإلسبلـ أف احملدوُت إلد اتفقوا على أنو ي  ثبا عن النيب 

مػن أف أكثػر اٟتػي  ٜتسػئ  : لكنهم  قيػدوف ذلػك ٔتػا تقػدـم واختيار الشيخ ٤تمد بن إبراىيمم عن اإلماـ أٛتد
فػػقف زاد م ومػػا زاد فهػػو استحاضػػئ م فتمكػػ  مػػن نػػزوؿ الػػدـ عليهػػا مػػا ي  تجػػاوز ٜتسػػئ عشػػر  ومػػاً م  ومػػاً عشػػر 

 عليها فيكوف استحاضئ .
١تػا تقػدـ ؛ فاٞتميع ،يٌ م وىو الراجحم فقف انقفع ألكثره فما دوفم فتمك  إ  أكثر اٟتي  : وعليو

 وىو ٜتسئ عشر  وماً . م من أّف ألكثر اٟتي  ،داً 
  [عةر أكثره فمستحاضة وإف]  :قولو

فتكػػػوف مستحاضػػػئ م كمػػػا تقػػػدـ تقر ػػػره م وىػػػو م وىػػػو ٜتسػػػئ عشػػػر  ومػػػاً م إف ٕتػػػاوز الػػػدـ أكثػػػر اٟتػػػي 
 مذىب ٚتهور العلما  . 
 العاِذؿ .  : من عرؽ  قاؿ لوم سيبلف الدـ من أدىن الر،م : واالستحاضئ ى 

كػن أف  تجمػدم وأمػا دـ اٟتػي  فهػو دـ وٯتم فهو دـ عرؽ ال دـ ،ي  م وىو دـ أٛتػر رإليػق  ػَت منػنت
 وال  تجمد . م أسود مننت وخُت
كػػػاف بعػػػض دمهػػػا أحمػػػر وبعضػػػو أسػػػود ولػػػم أعةػػػر أكثػػػره ولػػػم أػػػنقا عػػػن أقلػػػو فهػػػو   وإف] : قولػػػو

 [حيضها
فقذا كػاف الػدـ األسػود ي  تجػاوز ٜتسػئ  م ودـ اٟتي  دـ أسود موىذا ٘تييز م فدـ االستحاضئ دـ أٛتر

م فػقذا خػرج الػدـ األٛتػرم أف ٕتلػ  أ ػاـ خػروج ىػذا الػدـ األسػود : فعليهػام نقص عن  ػـو وليلػئوي  م عشر  وماً 
 فقهنا تيلتسا وتصل  م وتتوضل لكا صبلة .

 : ،ػد   فاقمػئ بنػا أن ُ،بػيش رضػ  اهلل عنهػا أهنػا إلالػا لرسػوؿ اهلل  : والدليا على ىذه ا١تسػللئ
فػػ  ا أقةلػػ  ، إنمػػا  لػػك ِعػػْرؽ ولػػيس بحػػيض، " ل : قػػاؿفم أفػػلدع الصػػبلة ؟م إين امػػرأة أسػػتحاض فػػبل أقهػػر

 متفق عليو .  (ٔ) ثم صلي "، حيضتك فدعي الصالة ، وإ ا أدبرت فاغسلي عنك الدـ

                                                 

 (.ٜٚٚ( ومسلم رإلم )ٕٕٛري رإلم )البخا  (ٔ)
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إ ا  : "-يف بعػػ  روا ػػات ىػػذا اٟتػػد    –ويف مسػػند أٛتػػد وسػػنن أن داود والنسػػاف  بقسػػناد صػػحيح 
فػ  ا كػاف  لػك " تعرفػو النسػا   : أيم كر هئم بفتح الػرا   لو رافحئ : أيم "كاف دـ الَحْيضة ف نو أسود أُػْعِرؼ

 . (ٔ) ف نما ىو ِعْرؽ "، فأمسكي عن الصالة ، ف  ا كاف اآلخر فتوضني وصلي
 ىا ىو دـ ،ي  أو دـ استحاضئ ؟ م وىذا ،كم ا١تبتدأة ا١تميزة اليت ٯتكنها أف ٘تيز الدـ        

م كلف  كػوف بعضػو وخينػاً أو منتنػاً م ي عبلمئ أخرىوكذلك إذا مّيزت دـ اٟتي  من دـ االستحاضئ بل
 وال  نقص عن  ـو وليلئ . م بلف ال  ز د على ٜتسئ عشر  وماً م وصلح ألف  كوف ،يضاً 

  [لم أكن دمها متميزاا جلس  غالا الحيض من كل شهر وإف] : قولو
أو كاف األسود أكثر م لو أٛترأو كم أو كلو أسودم فقف ي  كن دـ ا١تبتدأة متميزاً م بلف كاف الدـ ٥تتلفاً 

فبل  صلح أف  كوف ،يضاً م فتجل   الب اٟتي  م كما تقدـ م أو أإلا من  ـو وليلئم من ٜتسئ عشر  وماً 
، كما تحيض النساء"  : " إ  أف إلاؿ تحيضي ستة أأاـ أو سةعة أأاـ" :  يف ،د   َٛتْنئ بنا جحش

 . (ٕ) " وكما أطهرف ميقاُت َحْيضهن وطُْهرىن
 ىا ىذا التخيَت على التشه  أـ باالجتهاد ؟  : إليا فقف

بنا  على التحري م وىو ا١تذىب م فتجتهد وٗتتار ستئ أو سبعئ أ اـم أنو باالجتهاد والتحري : فاٞتواب
وخالتهػا م فػقف ي  كػن ٢تػا م وعمتهػام وأختهػام كلمهػام والنظر م فتنظر ما ىو األإلػرب إ  عادلػا وعػادة نسػافها

 ادة نسا  بلدىا .أإلارب فق  ع
 فقف نسيتو فمن أوؿ كا شهر ىبلر . م و٘تك  من أوؿ وإلا ابتدا  الدـ إف علمتو 

فػػػقف ي تسػػػتفع التمييػػػز فقهنػػػا ٘تكػػػ   الػػػب م ٘تييزىػػػا : وعلػػػى ذلػػػك فا١تستحاضػػػئ ا١تبتػػػدأة ترجػػػع أوالً إ 
 مث تيلتسا وتصل  . م بالتحريم أو سبعاً م ستاً م اٟتي 

 [تادة ولو مميزة تجلس عادتهاوالمستحاضة المع] : قولو
  تقدـ الكبلـ على ا١تستحاضئ ا١تبتدأة اليت ي تسبق ٢تا عادة .

وى  تعرؼ وإلا ،يضها وقهرىا وتعرؼ م وأما ا١تستحاضئ ا١تعتادة اليت سبق ٢تا اٟتي  مث استحيضا
 وال ع ة بالتمييز مع وجود عادة سابقئ .م فًتجع أوالً إ  عادلا السابقئ معدده 

                                                 

 (.ٕ٘ٔ( والنساف  رإلم )ٕٙٛ( أبو داود رإلم )ٖٕٛ٘ٗمسند أٛتد رإلم )  (ٔ)
 (.ٕٚٙ( وابن ماجو رإلم )ٕٛٔ( والًتمذي رإلم )ٕٚٛ( وأبو داود رإلم )ٕٗٗٔٚمسند أٛتد رإلم ) (ٕ)
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دعي الصالة قػدر األأػاـ التػي كنػِ  تحيضػين "  :  يف ،د   فاقمئ بنا أن ُ،بيش ؿ النيب لقو 
م و٨تػػوه يف صػػحيح مسػػلم عػػن عافشػػئ أف أـ ،بيبػػئ بنػػا جحػػش (ٔ) متفػػق عليػػو " ثػػم اغتسػػلي وصػػلي، فيهػػا

م  وي (ٕ)"امكثػػي قػػدر مػػا كانػػ  تحةسػػك حيضػػتك ثػػم اغتسػػلي"الػػدـ. فقػػاؿ ٢تػػا:  شػػكا إ  رسػػوؿ اهلل 
 أو  َت ٦تيزة.م ىا ى  ٦تيزة : منها ستفصا النيب  

أف تػرؾ االستفصػػاؿ يف مقػاـ اال،تمػاؿ  نػػزؿ منزلػئ العمػـو يف ا١تقػػاؿ م فيشػما مػا إذا كانػػا  : والقاعػدة
ولدفع ا١تشقئ عن ا١ترأة بالنظر يف الدـ م وا١تشقئ ٕتلب  مألف العادة أإلوى من التمييز وأضب  ؛ ٦تيزة أو  َت ٦تيزة

 . التيسَت
إشػػارة إ  خػػبلؼ م فعػػن اإلمػػاـ أٛتػػد روا ػػئ أخػػرى: أهنػػا ترجػػع إ  التمييػػزم وىػػو  [ولػػو] : وإلػػوؿ ا١تؤلػػف

 مذب الشافعيئم والراجح األوؿ م كما تقدـ .  
 [وإف نسيتها عمل  بالتمييز الصالح] : قولو

 كػوف أإلػا مػن  بػلف ال؛ الصػا  ألف  كػوف ،يضػاً  : فقف نسيا عادلػا فًتجػع إ  التمييػز الصػا  م أي
 وال أكثر من ٜتسئ عشر  وماً م وتقدـ شر،و .م  ـو وليلئ
"   : إلػاؿ ٢تػا أف النػيب  : وفيػوم ٟتد   فاقمئ بنا أن ،بيش  الذي رواه أٛتػد وأبػو داود والنسػاف  

إ ا كاف دـ الحيضة ف نو أسود أُعرؼ فأمسكي عن الصالة ، ف  ا كاف اآلخر فتوضػني وصػلي ف نمػا  لػك 
م فهػػذا اٟتػػد    ػػدؿ علػػى الرجػػوع إ  التمييػػز م و٤تػػا ىػػذا ،يػػ  كانػػا ناسػػيئ للعػػادة م وإلػػد ذكػػر  (ٖ) ِعػػْرؽ "

وذلػك ٚتعػاً بػُت م بػلف تكػوف ٢تػا عػادة فنسػيتها مفيحتمػا عليهػا النسػياف م أف فاقمئ كانا كبػَتة : اإلماـ أٛتد
 األ،اد   .
  [لم أكن لها تمييز فغالا الحيض ف ف] : قولو

 كما تقدـ يف ا١تبتدأة .م أو سبعئ أ اـم وىو ستئ أ اـم ا ٘تييز صا  فيلالب اٟتي فقف ي  كن ٢ت
  [كالعالمة بموضعو الناسية لعدده] : قولو

لكنهػػػا م وناسػػػيئ لعػػػدده م أي تعلػػػم أف ،يضػػػها يف أوؿ الشػػػهر مػػػثبلً م مػػػن كانػػػا عا١تػػػئ ٔتوضػػػع ،يضػػػها
 أوؿ الشهر . منم أو سبعئ أ اـم نسيا عدده م فتمسك عن الصبلة ستئ أ اـ

                                                 

 (.ٜٚٚ( ومسلم رإلم )ٕٕٛالبخاري رإلم ) (ٔ)
 (.ٙٛٚصحيح مسلم رإلم: ) (ٕ)
 (.ٕ٘ٔ( والنساف  رإلم )ٕٙٛ( أبو داود رإلم )ٖٕٛ٘ٗأٛتد رإلم )مسند  (ٖ)
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وإف علمػػ  عػػدده ونسػػي  موضػػعو مػػن الشػػهر ولػػو فػػي نصػػفو جلسػػ  مػػن أولػػو كمػػن ل ] : قولػػو
 عادة لها ول تمييز[

لكنهػػا نسػػيا م ىػػذه عكػػ  ا١تسػػللئ السػػابقئ م  فهػػ  تعلػػم العػػدد م فػػتعلم أف ،يضػػها عشػػرة أ ػػاـ مػػثبلً 
 فبل تدري ىا كاف يف أوؿ الشهر أـ يف أوسفو أـ يف آخره ؟ م موضعو

 فحينتذ ٕتل  من أوؿ الشهر عشرة أ اـ .
 [ولو في نصفو] : قولو

ولو يف العشر األوس  منو أي ولو كانا تعلم أف عادلا يف العشر األوس  منػو لكنهػا ال تػدري يف أي 
  ـو من العشر األوس  م فتجل  يف اليـو اٟتادي عشرم وىذا ىو التحري. 

يف العشػػر  : أيم  أوؿ الشػػهرم وإذا كػػاف  لتيهػػا يف آخػػرهفػػتجل  يفم فػػقذا كػػاف  لتيهػػا يف العشػػر األو 
 فتجل  يف اليـو اٟتادي عشر .م وإذا كاف  لتيها يف وسفوم فتجل   يف اليـو اٟتادي والعشر نم األواخر منو

 واختاره شيخنا الشيخ ٤تمد رٛتو اهلل . م (ٔ)"ٟتد  : "فليتحرَّ الصواَب فليُِتمَّ عليو
وسػفوم أو آخػرهم فقهنػا ٘تكػ  مػن أوؿ الشػهر  ف ،يضها يف أوؿ الشهرم أوفقف كانا ال تدري ىا كا

 ا٢تبلر .
  [كمن ل عادة لها ول تمييز] : قولو

أو سػػػبعئ أ ػػاـ م فػػػقف م ٕتلػػػ  مػػن أوؿ وإلػػػا ابتػػدافها سػػػتئ أ ػػاـم فقػػد تقػػدـ أف ا١تبتػػػدأة الػػيت ال ٘تييػػػز ٢تػػا
 فمن أوؿ كا شهر ىبلر . م نسيتو

 [ها، أو تقدم ، أو تأخرت، فما تكرر ثالثاا فهو حيضومن زادت عادت] : قولو
 كلف تكوف عادلا ٜتسئ أ اـ من كا شهر م فصارت  ستئ .   [: من زادت عادلا] : إلولو

 فلتتها يف أولو .  م كلف تكوف العادة تلتيها يف آخر الشهر  [: أو تقدما] : وإلولو
 فلتتها يف آخره . م لشهركلف تكوف العادة تلتيها يف أوؿ ا  [: أو تلخرت] : وإلولو

 فما ىو اٟتكم يف ذلك ؟ 
   [فما تكرر ثالثاا فهو حيض] : قاؿ المؤلف

فزاد إ  ستئ أ اـ م فف  الشهر األوؿ الذي رأت م إذا كاف ،يضها ٜتسئ أ اـ : فمثبًل يف ا١تسللئ األو 
بلة م ويف الشػػهر الثػػاين  مث تيلتسػػا وتصػػل  وتتوضػػل لكػػا صػػم فيػػو ،يضػػها سػػتئ أ ػػاـ م ال ٘تكػػ  إال ٜتسػػئ أ ػػاـ

                                                 

   (.ٕٖٓٔ( ومسلم رإلم )ٔٓٗالبخاري رإلم ) (ٔ)
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كذلك م ويف الشهر الثال  كذلك م فقذا كاف الشهر الرابع والعادة ال تزاؿ تلتيهػا سػتئ أ ػاـ فحينتػٍذ تصػَت عػادة 
 كما تقدـ يف ا١تبتدأة .م ٢تام وتقض  ما صامتو يف اليـو السادس يف األشهر الثبلوئ السابقئ

م وروا ػػئ عػػػن اإلمػػاـ أٛتػػػدم ىػػػو مػػذىب اٞتمهػػػورو م وال  شػػػًتط تكػػررهم أف ذلػػك كلػػػو ،ػػي  : والػػراجح
  : وذلػػػػػػػػػػػك إلقبلإلػػػػػػػػػػػات النصػػػػػػػػػػػوص م كقولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػا م واختػػػػػػػػػػػاره شػػػػػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػػػػػبلـ م وصػػػػػػػػػػػوبو يف اإلنصػػػػػػػػػػػاؼ

فػػػػػػلقلق اهلل عػػػػػػز وجػػػػػػا ذلػػػػػػك م فمػػػػػػىت رأت ا١تػػػػػػرأة دـ ، (ٔ) چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ
م أو زادم خراً عنو م وسوا  نقص عددهأو متلم أو متقدماً على وإلتو ماٟتي  سوا  كاف يف وإلا عادلا األصل  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    چ : فقهنػػػػػػا ٬تػػػػػػػب عليهػػػػػػػا أف ٕتلسػػػػػػو م ألنػػػػػػػو دـ ،ػػػػػػػي  م كمػػػػػػا إلػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػا 

 .(ٕ) چ ھ
  [وما نقا عن العادة طهر] : قولو

أو زاد عػػػدده أو نقػػػص م م أو تػػػلخرم إمػػػا أف  كػػػوف إلػػػد تقػػدـ : ىػػذه الصػػػورة الرابعػػػئ م ألف الصػػػور أربػػع
 ث م وىذه صورة النقص وى  الرابعئم فما نقص عن العادة فهو قهر . فتقدما صور وبل

 امرأة عادلا سبعئ أ اـ فنقصا إ  ٜتسئ أ اـ م ففهرت بعد ٜتسئ أ اـ ؟  : فمثبلً 
وىػػ  إلػػد رأت عبلمػػئ الفهػػر م وإلػػد إلػػاؿ م وي ٕتلػػ  سػػبعئ أ ػػاـم ألهنػػا قػػاىرةم فحينتػػذ تيلتسػػا وتصػػل 

 .(ٖ)چے  ے  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ چ   : تعا 
  [وما عاد فيها جلستو] : قولو
وانقفع الدـ يف اليـو م جلستو فهو من ،يضها م فلو كانا عادلا سبعئ أ اـ مثبلً م يف أ اـ العادة : أي

 فهو من ،يضها .م وي  تجاوز أ اـ العادةم مث عاد الدـ بعد  ومُتم ورأت اٞتفاؼ التاـم الرابع
 كما لو ي  نقفع .م ألنو صادؼ العادة : إلالوام لئ مسللئ التلفيقوتسمى ىذه ا١تسلم ىذا ىو ا١تذىب

 فقف عاد بعد العادة فلي  ْتي  ،ىت  تكرر وبلواً يف ا١تذىب م فتجلسو بعد التكرار .
  [والص ْفرة والُكْدرة في زمن العادة حيض] : قولو

 فه  ما  أصفر كما  اٞتروح . م تعلوه صفرةم ى  سافا كالصد د : الصفرة
 كا١تا  الوسخ . م فه  سافا فيو عروؽ ٛترا  : وأما الكدرة

                                                 

 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٕ)
 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٖ)
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 فالصفرة والكدرة يف أ اـ العادة ،ي  .
١تػػػا روى أبػػػو داود يف سػػػننو بقسػػػناد م وىػػػو مػػػذىب عامػػػئ العلمػػػا م ولػػػو ي  تقدمػػػو دـ : وظػػػاىر كبلمػػػو 

وأصػلو يف ، (ٔ) " د الط هػر شػيناا " كنا ل نَػُعد  الُكْدرة والُصْفرة بَػْعػ : صحيح عن أـ عفيئ رض  اهلل عنها إلالػا
 . "  بعد الفهر"  : دوف إلو٢تا: (ٕ)البخاري

؛ ألهنمػػا ليسػػا فالصػػفرة والكػػدرة إذا اسػػتقلتا عػػن اٟتػػي  فػػبل ،كػػم ٢تمػػام وأمػػا بعػػد الفهػػر فليسػػا بشػػ  
 م با  ثبتاف تبعاً لو م و ثبا تبعاً ما ال  ثبا استقبلالً .بدـ

 [اا نقاءا فالدـ حيض والنقاء طهر ما لم أعةر أكثرهومن رأت أوماا دماا وأوم] : قولو
م بػُت إلليػا وكثػَت-علػى ا١تػذىب -لي  للتحد دم وإ٪تا على سبيا ضرب ا١تثاؿم وال فػرؽ  [ وماً ] : إلولو

 ولو كاف ساعئ . : أي
 فقذا رأت اٞتفاؼ التاـ ا تسلا م فقذا عاد الدـ جلسا وىكذا .

 ترى  وماً دماً و وماً نقا  م فالدـ ،ي  م والنقا  قهر .  وى م فقذا كانا عادلا سبعئ أ اـ مثبلً 
 النقا  ا١تتخلا لعادلا قهر م فيجب عليها أف تيلتسا فيو وأف تصل  م ىذا ىو ا١تذىب . : فقذف

ي  ػلمر النسػا   ألنو عادة كثػَت مػن النسػا  أف ٕتػف  ومػاً أونػا  اٟتػي  م والنػيب ؛ وىذا القوؿ ضعيف
إلػػا جفػػاؼ الػػدـ أونػػا  ،يضػػهنم وتػػلخَت البيػػاف عػػن وإلػػا اٟتاجػػئ ال ٬تػػوزم و١تػػا فيػػو مػػن باليلسػػا والصػػبلة يف و 

 اٟترج وا١تشقئ .
وروا ػػػئ عػػػن اإلمػػػاـ أٛتػػػد م وىػػػو م وىػػػو اختيػػػار شػػػيخ اإلسػػػبلـم وىػػػذا ىػػػو مػػػذىب األ،نػػػاؼ والشػػػافعيئ

 وال  سع النساَ   َتُه . مالراجح 
ا أبػي  ٮتػرج مػن ا١تػرأة عبلمػًئ لفهرىػا وتعرفػو سػاف : وىػ م وال تفهر اٟتاف  ،ىت تػرى القصػئ البيضػا 

 النسا  .
ْرَجػئ   : وإلد روى البخاري معلقاً   فيهػا الُكْرُسػف  -ا٠تِْرإلػئ  : أي -أف النسا  كن  بعػثن إ  عافشػئ بالد 

 .(ٖ) " ال تَػْعَجْلَن ،ىت تَػَرْ ن الَقصَّئ البيضا  " : فتقوؿم فيو الُصْفرة  -القفن  : أي -

                                                 

 (.ٖٚٓأبو داود رإلم ) (ٔ)
 (.ٕٖٙالبخاري رإلم ) (ٕ)
 .(ٖٖٓ/  ٔالبخاري معلقاً ) (ٖ)
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ْتيػػ  م فػػبل تعجػػا ،ػػىت تػػرى اٞتفػػاؼ التػػاـم أو قالػػا ا١تػػدة مال تػػرى القصػػئ البيضػػا  فػػقف كانػػا ْتيػػ 
ألف بعػػ  النسػػا  ال م تُػػدخا القفػػن فيخػػرج نقيػػاً ال صػػفرة فيػػو وال كػػدرة وال دـ م و كػػوف ذلػػك يف آخػػر عادلػػا

 فعبلمئ انتهافو انقفاع الدـ يف آخر عادلا . م  ر ن القصئ البيضا 
فيكوف م وىو ٜتسئ عشر  وماً م ما ي  تجاوز ٣تموعهما أكثر اٟتي  : أي[، كثرهما ي  ع  أ] : وإلولو

 الزافد استحاضئ .
  [والمستحاضة ونحوىا تغسل فرجها وتعصةو] : قولو

 ٦تن بو ،دث متجدد كسل  بوؿ أو رعاؼ دافم.  [: و٨توىا]إلولو: 
م  م وكػػذلك مػػن بػػو سػػل  بػػوؿإلزالػػئ مػػا عليػػو مػػن ا٠تبػػم تيلسػػلو با١تػػا  : أي [: تيلسػػا فرجهػػا]وإلولػػو: 

 والبوؿ ٧ت  فيجب  سلو . 
تشػػده ٓترإلػػئم وٖتشػػوه بقفػػن لػػتبل ٮتػػرج. فػػقف كػػاف ال ٯتكػػن شػػده صػػل  علػػى  : أي [: وتعصػػبو] : إلػػاؿ

 ،سب ،الو كباسور.
ما روى أٛتد وأبو داود وابن ماجو والًتمذي وىذا لفظو من ،د   َٛتْنئ بنا  : و دؿ على ذلك

فقنو  ُذىب م الُكرُسف-َأِصُف   : أي -" أَنْػَعُا لك  : فقاؿم كثرة الدـ  نيب أهنا شكا إ  ال : جحش
"   : إلاؿم ىو أكثر من ذلك : "م إلالا فتَػَلجامي" :   فقاؿ النيب م ىو أكثر من ذلك : الدـ "م إلالا
  ضع  خرإلئ شبيهئ بلجاـ الفرس . : م" فتَػَلجَّم  " أي(ٔ) فاتخذب ثوباا "

زمها أف تعيد  سا احملام وال أف تعيد شده ٓترإلئ لكػا صػبلةم فػقف اٟتػدث مػع  لبتػو وا١تذىب أنو ال  ل
 ال ٯتكن التحرز منو.

 فقف فرقا يف الشدم وخرج الدـ بعد الوضو م لزما إعادة اليلسا والشدم ألنو ٯتكن التحرز منو.
  [وتتوضأ لوق  كل صالة] : قولو

م  (ٕ) توضػػني لكػػل صػػالة" ": اؿ للمستحاضػػئإلػػ ١تػػا روى البخػػاري أف النػػيب م وىػػذا إف خػػرج شػػ  
فيجب عليهم الوضػو  لكػا صػبلة إف م وىكذا من بو سل  بوؿ و٨توه من األ،داث ا١تتجددة كالر ح م وا١تذي

 وىذا ىو مذىب اٞتمهور .م خرج ش  

 وال ٬تب .م أف الوضو   ستحب ١تن بو ،دث متجدد : وذىب اإلماـ مالك إ  

                                                 

 (  ٕٛٔ( والًتمذي رإلم )ٕٚٛ( وأبو داود رإلم )ٕٗٚٗٚمسند أٛتد رإلم ) (ٔ)
 (.ٕٚٙوابن ماجو رإلم )     

 .(ٕٕٛالبخاري رإلم )  (ٕ)
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 ال بناإل  آخر م وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيميئ يف االختيارات .فبل  نتق  وضو ه إ : وعليو
وعافشػػئ م وابػػن عبػػاس م ومعػػاذم وىػػو ظػػاىر اٟتػػد   م وىػػو إلػػوؿ علػػ م ومػػا ذىػػب إليػػو اٞتمهػػور أصػػح 
.  م ومذىب أكثر العلما 

وإلولػػو )كػػا صػػبلة( أي: إذا دخػػا وإلتهػػام وىػػو ا١تػػذىب وإلػػوؿ اٞتمهػػورم و١تػػن بػػو ،ػػدث متجػػدد. فػػقف 
 وضل إلبا الظهر وي ٮترج منو ش   فلو أف  صل  بو الظهر.ت

 وإلاؿ بع  األ،ناؼ: لو أف  توضل للصبلة إلبا وإلتها وفيو إلوة ١تن  شق عليو.
تصػػػل  ا١تستحاضػػػئ ُّػػػذا الوضػػػو  الفر ضػػػئ ومػػػا شػػػا ت مػػػن  : أي [: وتصػػػلي فروضػػػاا ونوافػػػل] : إلولػػػو

وىػػذا م وتصػػل  ُّػػذا الوضػػو  صػػبلة الظهػػر ونوافلهػػام مػػا ي ٮتػػرج الوإلػػا م فتتوضػػل لصػػبلة الظهػػر مػػثبلً م النوافػػا
 باتفاؽ أىا العلم . 

 وىا ُتصل  بو الصبلة ا١تقضيئ ؟ 
 فتصل  بو اٟتاضرة والفافتو .م أف ٢تا ذلك : ذىب ٚتهور أىا العلما  إ 

 أهنا ال تصل  ُّذا الوضو  الصبلة ا١تقضيئ .  : وذىب الشافعيئ إ 
أو اسػتيق  مػن النػـو م ألف وإلا الصبلة ا١تقضيئ ىو إذا ذكرىا؛ ظهروما ذىب إليو اٞتمهور ىو األ

م فكانػػا كاَّموعػػئ م وفيػػو رفػػع للحػػرج و٭تمػػا اٟتػػد   ا١تتقػػدـ علػػى اليلالػػبم ألف األصػػا أف كػػا 
 صبلة تصلى يف وإلتهام واهلل أعلم . 

ٟتػػد   م وىػػو ظػػاىر ام وىػػو ا١تػػذىبم ال بػػدخوؿ وإلػػا الصػػبلة األخػػرىم و بفػػا الوضػػو  ٓتػػروج الوإلػػا
 بفا وضو ه بفلوع الشم  .م وخرج منو ش  م فقذا توضل من بو ،دث متجدد لصبلة الصبح : وعلى ذلك
  [ول توطأ إل مع خوؼ العن ] : قولو
 الزنا ومثلو الشبق.  : أي

إلياسػػػػػاً علػػػػػى اٟتػػػػػاف  م ألف دـ  : إلػػػػػالوام ا١تستحاضػػػػػئ ال ٬تػػػػػوز وقؤىػػػػػا علػػػػػى ا١تػػػػػذىب : فعلػػػػػى ذلػػػػػك
 االستحاضئ أذى .

م والقيػػاس الػػذي ذكػػره اٟتنابلػػئ إليػػاس مػػع الفػػارؽم جػػواز وقتهػػا م وىػػو الػػراجح : مػػذىب أكثػػر الفقهػػا و 
وال ُ٘تنػع ٦تػا ٘تنػػع منػو اٟتػػاف  م م فا١تستحاضػئ تصػل  وتصػػـو وتفعػا مػػا ال تفعلػو اٟتػاف  مػػن األ،كػاـ الشػػرعيئ

  ٪تػػا ىػػو دـ اٟتػػػي  فقػػ  مإلػػاؿ تعػػا :وال إليػػاس مػػع الفػػارؽ م وألف األذى الػػذي أمػػر الشػػػارع بػػاعتزاؿ ا١تػػرأة فيػػو إ
-وإف كػػاف جر،ػػاً -وال  ػػدؿ علػػى أف كػػا دـ يف ا١تػػرأة م (ٔ) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ 

                                                 

 (.ٕٕٕ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
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وي  ثبػا م عػدة نسػا  ٬تب أف تعتزؿ فيو م وال ٬تػوز أف توقػل مػع خروجػو م وا١تستحاضػات علػى عهػد النػيب 
، أف حمنػػة كانػػ  مستحاضػػة"  : قسػػناد جيػػديف السػػنئ النهػػ  عػػن وقػػتهن م بػػا إلػػد وبػػا يف سػػنن أن داود ب

 . (ٔ)"  وكاف زوجها أجامعها
 فقذا وقتها فبل كفارة عليو .   : إلاؿ فقها  اٟتنابلئ 

 ففرإلوا بينها وبُت اٟتاف  يف الكفارة م وىذا  دؿ على ضعف ىذا القوؿ .
 [وأستحا غسلها لكل صالة] : قولو

، فسػػأل  النةػػػي ، رضػػي اهلل عنهػػا استحيضػػ  أف أـ حةيػػػةة"  : ١تػػا روى الشػػيخاف يف صػػحيحهما
 . (ٕ) " فكان  تغتسل لكل صالة، فأمرىا أف تغتسل

وإ٪تػػا فعلػػا م أمرىػػا أف تيلتسػػا لكػػا صػػبلة لػػي  فيػػو أف النػػيب   : وىػػذا اٟتػػد   كمػػا إلػػاؿ الشػػافع 
 ذلك تفوعاً من عند نفسها.

فػػبل  ثبػػا م فقنػػو ضػػعيف عنػػد اٟتفػػاظ، (ٖ) أمرىػػا بالغسػػل لكػػل صػػالة " أف النةػػي "  : وأمػا مػػا روى أبػػو داود
 . عن النيب 

كما ىو -وىذا األمر ال  قتض  التكرار م فقف األمر ال  قتض  التكرار م أف تيلتسا وإلد أمرىا النيب 
وإ٪تػا ىػو عنػدىم علػى م وي  وجب ذلػك أ،ػد مػن األفمػئم وكما ىو مقرر يف إلواعد الليلئم معلـو يف أصوؿ الفقو

 االستحباب .
 :  مسألة

ألنو إلػد م على ا١تذىبم فيجب عليها فعلها فيوم إذا كاف ٢تا عادة بانقفاعو زمناً  تسع للوضو  والصبلة
 أمكن اإلتياف بالعبادة كاملئ على وجو ال عذر ٢تا فيو . 

  وىػػػػو أظهػػػػر م وىػػػػو ظػػػػاىر إقبلإلػػػػاتم وصػػػػا،ب الفػػػػافقم ال عػػػػ ة بانقفاعػػػػو م واختػػػػاره اَّػػػػد : وعنػػػػو
 النصوص .

 ال  لـز أف تصل  يف زمن االنقفاع الذي اعتادتو م ولكن ىو األ،وط ٢تا .  : فعلى ذلك
  [و أكثر مدة النفاس أربعوف أوماا ] : قولو

                                                 

 (ٖٓٔأبو داود رإلم )  (ٔ)
 (.ٖٖٗ( ومسلم رإلم )ٕٖٚالبخاري رإلم ) (ٕ)
 (.ٕٜٕرإلم ) أبو داود  (ٖ)
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١تػػا فيػػو مػػػن م مشػػتق مػػن التػػػنف  : ىػػو الػػػدـ م وإليػػا : مشػػتق مػػػن الػػنف  م والػػنف  : النفػػاس يف الليلػػئ
 تنفي  الكرب . 

أو م والدة م وىػذا اإلرخػا  إمػا أف  كػوف بعػد الػوالدةفهو دـ  رخيو الر،م بسػبب الػ : أما يف االصفبلح
 مع الفلق .  م أو وبلوئم أو إلبلها بيومُتم معها

 وأنو دـ نفاس . م فواضح ،كموم أو بعدىام أما الدـ ا٠تارج مع الوالدة
وىػػو مػػا ٮتػػرج أونػػا  مقػػدمات الوضػػع مػػع الفلػػق م فهػػو كػػذلك دـ سػػببو م وأمػػا الػػدـ الػػذي إلبػػا الػػوالدة

 . الوالدة 
م وإلد ،دده الفقها  بثبلوئ أ اـ فلإلا م فالدـ ا٠تارج من ا١ترأة إلبا والدلا بثبلوئ أ اـ فلإلػا ىػو دـ نفػاس

 و عرؼ ذلك باألمارات اليت تبُّت إلرب الوضع .
بػا ىػو دـ فسػاد م وال نقػوؿ إنػو دـ م فقنو لي  بػدـ نفػاسم أو ٜتسئم فقذا خرج إلبا أربعئ أ اـ : وعليو

  ٖتي  كما تقدـ .ألف اٟتبلى ال؛ ،ي 
 وتلخذ ،كم ا١تستحاضئ .م فتصل  وتصـو م ىو دـ فساد : فعلى ذلك

كمػا إلػاؿ الشػيخ عبػد الػرٛتن بػن -ىػو موضػع نظػر م وما ذكره الفقها  من ٖتد د ذلك بثبلوػئ أ ػاـ فلإلػا
ة اٟتما م و٤تتب  يف مدم ألف التحد د ال دليا عليو ال شرعاً وال عرفاً م وىو دـ خارج بسبب الوالدة؛ سعدي

 ومقدمات الوالدة إلد تز د على وبلوئ أ اـ كما ىو الواإلع .
" كانػػػ   : ١تػػػا وبػػػا عػػػن أـ سػػػلمئ أهنػػػا إلالػػػا؛ وال ٖتسػػػب ىػػػذه ا١تػػػدة مػػػن عػػػدد أ ػػػاـ النفػػػاس األربعػػػُت

 : أي، (ٕ) بعػػد نفاسػػها ""  :يف روا ػػئ ألن داود، و(ٔ) " أربعػػين أومػػاا  النفسػػاء تجلػػس علػػى عهػػد رسػػوؿ اهلل 
 الدلا م واٟتد   ،سن رواه ا٠تمسئ إال النساف  .بعد و 

 ولو كاف معو الفلق فهو لي  بنفاس . م أف ما تراه ا١ترأة إلبا الوالدة : ومذىب الشافعيئ
 فكاف من النفاس .م ألنو دـ  رخيو الر،م بسبب الوالدةم والقوؿ األوؿ أصح

  [: أكثر مدة النفاس أربعوف أوماا ] : قولو
 فما زاد على ذلك فهو دـ فساد .م أربعوف  وماً أكثر مدة النفاس 

                                                 

 .(ٛٗٙ( وابن ماجو رإلم )ٜٖٔ( والًتمذي رإلم )ٖٔٔ( وأبو داود رإلم )ٖٕٛٙٙرإلم ) مسند أٛتد (ٔ)
 (.ٖٔٔأبو داود رإلم ) (ٕ)
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 : فقػاؿم وىو مذىب أكثر أىا العلم م وذكر الًتمذي إٚتػاع أىػا العلػم عليػوم وىذا ىو مذىب اٟتنابلئ
والتػابعُت ومػن بعػدىم علػى أف النفسػا  تػدع الصػبلة أربعػُت  ومػاً  " وإلد أٚتع أىا العلػم مػن أصػحاب النػيب 

 " وعلى ىذا ٚتاعئ الناس " . : لك فقهنا تيلتسا وتصل  " م إلاؿ أبو ُعبيدإال أف ترى الف هر إلبا ذ
أربعػُت  ،د   أـ سلمئ ا١تتقػدـ م فقهنػا ذكػرت أف النفسػا  كانػا ٘تكػ  علػى عهػد النػيب  : والدليا

أنػو  دؿ ذلك علىم  وماً م ومعلـو أف النسا  ٮتتلفن يف الفبيعئ والواإلع م فلما ذكرت أـ سلمئ ىذه ا١تدة احملددة
 . فكاف ا١تعٌت أف مكثهن ىذا العدد كاف مؤإلتاً من النيب م ألف النسا  ٮتتلفن فيو؛ توإليا من الشارع

إال أف م فقهنػػا تيلتسػػا وتصػػل  وتتوضػػل لكػػا صػػبلةم فػػقذا اسػػتمر معهػػا الػػدـ فػػوؽ األربعػػُت : وعلػػى ذلػػك
 فيكوف ،يضاً .م  وافق عادة ،يضها

 ره ستوف  وماً م فبل  تجاوزىا . أف أكث : وذىب ا١تالكيئ والشافعيئ إ 
 وأف النفاس بلغ ىذه ا١تدة .م ،دوث ذلك يف الواإلع : ودليلهم

 أف أكثره سبعوف  وماً .  : وذىب بع  أىا العلم إ 
أنػػػو ال ،ػػد ألكثػػػره م وىػػػو كقولػػػو يف اٟتػػي  م واختػػػاره أ ضػػػاً الشػػػيخ عبػػػد  : واختػػار شػػػيخ اإلسػػػبلـ

 الرٛتن بن سعدي. 
م ذكره الًتمذي من إٚتاع أىا العلػمٟتد   أـ سلمئ رض  اهلل عنها م و١تا ؛ وؿ األوؿىو الق : والراجح

وعافػػػذ بػػػن عمػػػرو م وعثمػػػاف بػػػن أن م وأـ سػػػلمئم وأنػػػ م وابػػػن عبػػػاسم وإلػػػد ذكػػػر ا١توفػػػق ىػػػذا القػػػوؿ عػػػن عمػػػر
 فكاف إٚتاعاً " .م " وي نعرؼ ٢تم ٥تالفاً يف عصرىم : وإلاؿم العاص

م وأوػػػر ابػػػن عبػػػاس رواه ابػػػن اٞتػػػارود يف منتقػػػاه بقسػػػناد  (ٔ)البيهقػػػ  يف سػػػننو وأكثػػػر ىػػػذه اآلوػػػار رواىػػػا  
 فكاف إلو٢تم ،جئ . م فبل  علم ٢تؤال  الصحابئ ٥تالفم (ٕ)صحيح 

  [ومتى طهرت قةلو تطهرت وصل ] : قولو
 وىو مذىب ٚتهور أىا العلم . م فبل ،د ألإللو م وىذا ىو ا١تذىب

م وتصػػل  م وتقػػدـ إلػػوؿ الًتمػػذيم فتيلتسػػام اـ األربعػػُت فهػػ  قػػاىرفػػقذا انقفػػع الػػدـ عػػن النفسػػا  إلبػػا ٘تػػ
 وتصل  " .م فقهنا تيلتسام " إال أف ترى الفهر إلبا ذلك : وفيو

فػبل  ثبػا لػو ،كػم م وإلػد توإلػفم ىػ  خػروج الػدـ : وألف اٟتكم  دور مع علتػو وجػوداً وعػدماً م فالعلػئ
 وصلا . م ا تسلام والدةالنفاس م فقذا قهرت ا١ترأة مثبلً بعد عشرة أ اـ من ال

                                                 

 (.ٚٓ٘ٔ( و )ٙٓ٘ٔ( و )٘ٓ٘ٔ( و )ٖٓ٘٘ٔ( و )ٕٓ٘ٔ( السنن الك ى للبيهق  رإلم )ٔ)
 (.ٜٔٔ( ا١تنتقى البن اٞتارود رإلم )ٕ)
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 : ىػػ  والدة مضػػيلئ ٥تلقػػئ م أي –عنػػد العلمػػا   –* اعلػػم أف الػػوالدة الػػيت تًتتػػب عليهػػا أ،كػػاـ النفػػاس 
عنػػد أكثػػر أىػػا  –فقهنػػا م أو مضػػيلًئ  ػػَت ٥تلقػػئم أو علقػػئً م إلػػد ٗتلػػق فيهػػا صػػورة اآلدمػػ  م أمػػا إذا أسػػقفا نففػػئً 

 ال  ثبا ُّا النفاس . –العلم 
م أو  ػػَت ذلػػكم أو عػػُتم كلصػػبعم وتبػػُت فيهػػا خلػػق اإلنسػػافم ،ػػد وٙتػػانُت  ومػػاً فػػلكثرفػػقذا أسػػقفا لوا

   فلو ،كم النفاس .م بعد وبلوئ أشهر : أيم واليلالب أف  كوف ذلك بعد تسعُت  وماً 
ىػا ىػو إنسػاف أـ ال م فهػو مشػكوؾ فيػوم ألف ىذا الساإل  إذا كاف دماً متجمداً م أو إلفعئ ٟتم : إلالوا

ماؿ ال  كوف نفاساً وإ٪تا ىو دـ فسادم ألف األصػا أف ا١تػرأة مفالبػئ شػرعاً بالصػبلة والصػـو م وال ومع اال،تم ؟
 ننتقا عن ىذا إال بش   متيقن م وإ٪تا ٭تصا اليقُت فيما وبا فيو خلق اإلنساف .

 [وأكره وطؤىا قةل األربعين بعد التطهر] : قولو
 ا ىو ا١تشهور يف ا١تذىب .ىذم إذا قهرت النفسا  إلبا األربعُت فيكره وقؤىا

ما روى الدارإلفٍت والبيهق  والدارم  و ػَتىم  عػن اٟتسػن بػن أن اٟتسػن البصػري عػن عثمػاف  : دليلهم
فهػذا  ػدؿ علػى   : إلػالوا،  (ٔ)" " ال تقػربيٍت : فقػاؿم " أف امرأتػو أتتػو وإلػد قهػرت إلبػا األربعػُت : بن أن العػاص

 كراىيئ وقتها إذا قهرت إلبا األربعُت .
إ  أنػو ال  كػره ذلػك م واختػاره شػيخنا الشػيخ ٤تمػد بػن  : وىو روا ئ عن اإلماـ أٛتدم ذىب اٞتمهورو 

 عثيمُت رٛتو اهلل .
 وىم متفقوف على أنو ال ٭تـر وقؤىام وإ٪تا ا٠تبلؼ يف كراىيئ ذلك .

 فاٟتنابلئ كرىوا ذلك . 
ات م والكراىػئ ،كػم شػرع  ال تثبػا فلها ،كم الفػاىر م بعدـ الكراىيئ م ألهنا قاىرة : واٞتمهور إلالوا

 إال بدليا . 
 أو خشيئ عدـ وبوت قهرىا .م وأور عثماف لي  صر٭تاً يف ذلك م فقد  كوف تركو ا،تياقاً 

 أف اٟتسن ي  سمع من عثماف بن أن العاص م فيكوف منقفعاً . : وذكر اٟتاف  ابن ،جر
 وىو عدـ كراىيئ ذلك .م دوىو روا ئ عن اإلماـ أٛتم ىو مذىب اٞتمهور : فقذف الراجح

 
 

                                                 

 ( ٕٚفٍت رإلم )( والدارإلٜٗ٘( والدارم  رإلم )ٛٚٙٔسنن البيهق  الك ى رإلم ) (ٔ)
 (.  ٕٕٓٔومصنف عبد الرزاؽ رإلم )       
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 [ف ف عاودىا الدـ فمشكوؾ فيو تصـو وتصلي وتقضي الواجا] : قولو
م م مث عاد إليها بعػد أسػبوعمث انقفع الدـم فقف عاودىا الدـ يف األربعُت م كلف تكوف نفسا عشرة أ اـ

 فقد عاودىا يف زمنو .
فهو مشػكوؾ م ٭تتما أف  كوف دـ فساد بام فبل ٬تـز بلنو نفاس : أي[م فمشكوؾ فيو] : إلاؿ ا١تؤلف

 فيو .
وذلك ،اؿ خروج ىذا الدـ م لوجوب ذلػك يف ذمتهػا م فػبل  سػق  ُّػذا  [: تصـو وتصل ]فيجب أف 
 الدـ ا١تشكوؾ فيو .

مػػن صػػـو و٨تػػوه إ،تياقػػاً م فتصػػـو ،ػػاؿ خػػروج الػػدـ م وتقضػػ  ىػػذا الصػػـو بعػػد  [: وتقضػػ  الواجػػب]
 األربعُت .
 فبل إعادة عليو .م ف َمْن فعا العبادة كما أُمر ْتسب إلدرتووىذا القوؿ ضعيف م أل 
وصػػا،ب م واَّػػدم واختػػار ىػػذه الروا ػػئ ا١توفػػقم ألنػػو يف زمػػن النفػػاس ؛ أنػػو نفػػاس : وعػػن اإلمػػاـ أٛتػػد 

 وىو الراجح م وبو أفتا اللجنئ الدافمئ .م الفافق
 فتدع الصبلة والصـو م وتقض  الصـو بعد األربعُت. : وعليو
 ر الذي بُت الدمُت قهٌر صحيح م وىو ا١تذىب .والفه

 أف النقا  إذا كاف أإلا من  ـو فبل  ثبا ٢تا أ،كاـ الفاىرات م : وعن اإلماـ أٛتد
وتاخَت البياف عن وإلا اٟتاجئ م أنو قهر لوإلوعو عند كثَت من النسا  م وي  بُت النيب ؛ وىو أظهر  
 ال ٬توز .

  [ـ وأجا وأسقطوىو كالحيض فيما أحل وأحر ] : قولو
 فل،كاـ النفاس كل،كاـ اٟتي  . 
 كمباشرلا فيما دوف الفرج .  [: فيما ٭تا]
 كوقتها يف فرجها م والصـو م والصبلة م والفبلؽ .  [: و٭تـر]
علػػى ماتقػػدـ يف -إمػػا د نػػار أو نصػػفو م كاليلسػػا عنػػد انقفػػاع الػػدـ م والكفػػارة يف الػػوط  فيػػو  [: و٬تػػب]
 اٟتي  .
 ة فبل تقضيها . كالصبل  [: و سق ]
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 [غير العدة والةلوغ] : قولو
ڃ  چ  : فػبل ٭تسػب النفػاس مػن عػدة ا١تفارإلػئ يف اٟتيػاة م لقولػو تعػا  [:  ػَت العػدة]إلولو: 

فقهنػػػػػا تنقضػػػػػ  عػػػػػدلا بوضػػػػػعها  وألف ا١تػػػػػرأة إذا قُلقػػػػػا إلبػػػػػا نفاسػػػػػها؛ (ٔ) چڃ     چ  چ  چ  
  اٟتي  م فقنو ال ٭تسب من العدة .م وإف كاف الفبلؽ أونا  النفاس فهو كالفبلؽ يفللحما

 ألف ا١ترأة إذا ٛتلا فهو دليا بلو ها م فقنو ال  كوف اٟتما إال بعد اال،تبلـ . [: والبلوغ]وإلولو: 
أف اإل بل  وىو أف ٭تلف الرجا أال  فػل امرأتػو أكثػر مػن أربعػئ أشػهر م ٖتسػب منػو  : ومن الفروؽ أ ضاً 

 ٓتبلؼ مدة النفاس فقهنا ليسا ٔتعتادة .م مدة اٟتي  معتادة ألف؛ مدة اٟتي  دوف النفاس فبل ٭تسب
زدنػػا أ ػػاـ نفاسػػها علػػى األربعػػئ م مث نفسػػا ا١تػػرأة يف ىػػذه ا١تػػدةم فػػقذا ،لػػف أال  فػػل امرأتػػو أربعػػئ أشػػهر

ٜتسػئ أشػهر وعشػرة  : أيم كانػا مػدة اإل ػبل  أربعػئ أشػهر وأربعػُت  ومػاً م فقذا كاف نفاسها أربعػُت  ومػاً م أشهر
 .أ اـ 

 وإف ولدت توأمين فأوؿ النفاس وآخره من أولهما[ ] : قولو
 مث بعد وبلوئ أ اـ وضعا الثاين ؟م فوضعا األوؿم لو أف امرأة ولدت ولد ن

ألف ىػػذا الػػدـ خػػرج بسػػبب ؛ خروجػػاً م فا١تػػدة متعلقػػئ بػػاألوؿ [فػػلوؿ النفػػاس وآخػػره  مػػن أو٢تمػػا]إلػػاؿ: 
 ا،د م وىذا مذىب اٞتمهور. فحكمهما و م و٫تا كانا ٛتبلً وا،داً م الوالدة

 فبل ٕتل  للثاين .م لو إلدر أف بينهما أربعُت  وماً  : وعليو
إ  أنػو ٭تسػب للثػاينم فيكػوف آخػر النفػاس  : وىو وجو عند الشافعيئم وذىب اإلماـ أٛتد يف روا ئ عنو

 ما ي  نقفع الدـ إلبا ذلك .م بعد مض  أربعُت  وماً من والدة الثاين
 فبل معٌت لعدـ اعتباره مم ا٠تارج مع الثاين دـ خارج بسبب الوالدة ألف الدـ : إلالوا

 وىو األصح م واختاره شيخنا الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل.  
  ألهنػػا نفسػػا  مػػا داـ أهنػػا تػػرى ؛ فػػبل  شػػكا ىػػذام وأنػػو ال ،ػػد ألكثػػرهم وعلػػى مػػا اختػػاره شػػيخ اإلسػػبلـ

 الدـ .
   :  مسألة

 مانعاً للحي  مأـ ال ٬توز ٢تا ذلك؟ىا ٬توز للمرأة أف تلكا  
  أنو ٬توز للمرأة أف تشرب دواً  مبا،اً لقفع اٟتي  . : نص اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل على

                                                 

 (.ٕٕٛ( سورة البقرة آ ئ )ٔ)
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 ،ي  أمنا الضرر .م وىذا ظاىر 
 "وىو الصواب" . : ال  باح إال بقذف الزوج م إلاؿ يف اإلنصاؼ : وإلاؿ القاض 

 دة يف تلخرىا وتقدمها م فكاف البد من إذف الزوج بذلك .ألنو  ؤور يف الوال؛ فهذا الشرط ال بد منو
 

 :  مسألة
 " ال ٬توز ما  َػْقفع اٟتما"م ألنو فيو إلفع النسا . : إلاؿ يف " الفافق "
 " واأل،وط أف ا١ترأة ال تستعما دواً  ٯتنع نفوذ ا١تٍت يف ٣تاري اٟتََبا " . : إلاؿ شيخ اإلسبلـ

١تػا فيػو مػن إلفػع النسػا م وىػو خػبلؼ مقصػود الشػارع ؛ اً فػبل ٬تػوزأنو إف منعػو منعػاً مسػتمر  : والتحقيق
 من تكثَت األمئ .

بشػػرط أف  ػػلذف م فػػبل بػػلسم واٟتمػػا  رىقهػػام كػػلف تكػػوف كثػػَتة اٟتمػػام وأمػػا إف كػػاف ٯتنعػػو منعػػاً مؤإلتػػاً 
د بػن فلػم  نهػوا عػن ذلػك م واختػاره شػيخنا الشػيخ ٤تمػم أف الصػحابئ كػانوا  عزلػوف : زوجها م و دؿ على ذلػك

 عثيمُت .
 
 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نةينا محمد وعلى آلو وصحةو أجمعين

 


